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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE  
MIJLOC DE MODELARE A COPILULUI PRESCOLAR 

 
Prof. inv. prescolar: TACEA IONELIA 

Prof. inv. prescolar: IONESCU CRISTIANA 
 
 
Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea cultivarea corespondentei 

optime dintre talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viata civilizat. Aceste activitati isi au rolul 
foarte bine stabilit in formarea personalitatii prescolarilor. Ele de asemenea contribuie la insusirea 
unor cunostinte despre natura, despre om, etc. 

Pentru o buna desfasurare a activitatilor extracurriculare, trebuie sa se aleaga din timp material, 
surse necesare, modul de ordonare a acestora intr-un repertoriu cu o tema centrata si originala 
sustinut de cadrul didactic. Prin desfasurarea de activitati extracurriculare, cadrul didactic are 
posibilitatea de a-si cunoaste mai bine copiii, de a-I vedea in alte ipostaza, de a le putea dirija si 
influenta dezvoltarea, sa poata sa ii pregateasca pentru ceea ce ii asteapta. Aceste activitati au rolul 
de a permite si celor timizi sa se afirme in mediul scolar, sa reduca nivelul de anxietate sau sa-si 
puna in practica adevarata lor valoare. 

Toate aceste activitati extracurriculare se pot desfasura sub diferite  forme:spectacole cultural-
artistice, serbariscolare pe diverse teme, excursii,vizite, concursuri, intreceri sportive, teatru de 
copiii, vizionare de emisiuni musicale. 

Serbarile se desfasoara de obicei dedicate unui anumit eveniment lucru care ii sporeste 
importanta. Prin intermediul serbarii copiii aduc pe scena aspect din viata lor, intamplari hazlii, 
scene din povesti, idei si sentimente specific varstei, totul bazat pe muzica dans si veselie. 

Continutul unei serbari este determinat de evenimentul  caruia ii este destinat. Din varietatea 
serbarilor organizate in gradinita cele mai fregvent intalnite sunt urmatoarele: Nasterea Domnului, 1 
Decembrie, 24 Ianuarie, 8 Martie, Serbarea de sfarsit de an scolar, etc. 

Excursiile contribuie la imbogatirea cunostintelo copiilor despre frumusetile tarii, la educarea 
dragostei pentru natura,arta sau cultura. Prin excursi copiii pot cunoaste  realizarile oamenilor, 
locurile unde s-au nascut ,au crescut si au realizat operele de arta scriitori si artisti. Excursia este o 
activitate complexa ,iar pregatirea acesteia se face asemenea ca la plimbari sau vizite. 

In cadrul excursiilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confrunta cu 
realitatea si percep active, prin actiuni directe obiectele,lucrurile, fenomenele, anumite locuri 
istorice. In cadrul actiunilor turistice, copiii isi pot forma sentimente de respect si dragoste fata de 
natura, fata de om si realizarile sale. 

Teatrul de papusi sau spectacolele reprezinta mijloace prin care copiii isi dezvolta vorbirea 
corecta, coerenta, cursive si expresiva. Astfel li se dezvolta gustul estetic, imaginatia artistica si au 
posibilitatea de a-si exersa si dezvolta inclinatiile artistice. Spectacolele de teatru produce copiilor 
in primul rand o placere estetica, ii face sa se bucure sis a sufere, sa rada sis a planga, sa iubeasca 
sau sa se revolte, sa ia atitudine fata de eroi apoi ii ajuta sa se orienteze in idei si sentimente, le 
inflacareaza inima pentru tot ce este bun si nobil. 

Pentru a concluziona activitatile extracurriculare pot influenta cresterea coeziunii grupului, pot 
induce opinii, atitudini positive fata de valorile collective, pot sustine si promova bune relatii intre 
copii si se creaza o atmosfera placuta benefica fiecarui copil. 

 
Bibliografie: 
 
Preda Viorica 2009-,,Metodica activitatilor instructive-educative in gradinita de copii’’’Editura 

Gheorghe Cartu Alexandru-Craiova 
Revista Invatamantului Prescolar, nr. 1-2/2005 
Literatura pentru copii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1973 
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Activitățile extrașcolare – o necesitate a unui învățământ eficient 
 
 

Ionescu Elisabeta Luiza-prof.inv.primar  
Sc. Gimnaziala  ”Vasile Alecsandri ”-București 

Ionescu Ioana Alexandra- prof. inv. primar  
Scoala Gimnaziala ”Maria Rosetti ”-Bucuresti 

 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
 
Orice sistem educativ  se dorește a fi cât mai efficient, să educe azi pentru mâine. Dar oare cum 

trebuie procedat? Cum va fi mâine? La ce  provocări vor fi supuși copiii  de azi, adulții de mâine? 
Multe întrebări la care activitatea instructiv-educativă de astăzi trebuie să găsească răspunsuri 
sustenabile. 

Copiii de astăzi au acces la multe și variate surse de informare. Vor să știe cât mai  multe și cât 
mai repede. Uneori pereții sălilor de clasă parcă de sufocă, parcă îngrădesc setea de cunoaștere a 
copiilor. În acest context, activitățile extrașcolare, activitățile realizate dincolo de procesul de 
învățământ, uneori într-un mediu nonformal,își au rolul și locul bine definit, fiind o necesitate a 
unui sistem modern de educație. 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
activ, într-o atmosferă relaxantă,într-un mediu nonformal, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că 
antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica 
metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea 
şi dezvoltarea unor aptitudini speciale Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Activitățile  extraşcolare 
sunt foarte variate: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică ,reprezintă 
tot atâtea oportunități educative. Desfășurarea unei lecții de istorie la Muzeul National de Istorie sau 
a unei lectii de arte vizuale la Muzeul de Artă amplifică eficiența demersului educativ. 

Saptămâna ”Scoala altfel” este o recunoaștere a importanței activităților extrașcolare. 
Legalizarea unei săptămâni în care putem organiza astfel de activități reprezintă o provocare pentru 
cadrele didactice implicate. Ce să faci, cum să faci, cu ce resurse astfel încât copiii să afle mai 
multe, să-și consolideze cunoștințele, să fie mai buni… Oricum am face, obiectivele instructiv – 
educative trebuie  să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi 
momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor 
şi activităţilor. Copiii învață mai ușor,mai repede jucându-se. Să-i facem să îndrăgească 
cunoașterea, iubind jocul! În organizarea acestor activități un rol important ,de susținere revine și 
partenerilor  sistemului educativ: părinți, comunitatea locala, organizatii diverse. 

Concluzionând, activitățile extrașcolare reprezintă o modalitate și o sursă de completare  a 
procesului  clasic de învățare. Deci, la cât mai multe activități interesante! 
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Importanța activităților extrașcolare în procesul de învățare 
 

Prof. înv. primar Ionescu Iuliana 
Școala Gimnazială Nr. Moreni, Dâmbovița 

 
 
Activitățile extracurriculare sunt foarte apreciate de copii și părinți deoarece valorifică și 

dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor, prin ele putem organiza într-o manieră plăcută și 
relaxantă timpul liber al acestora și obținem rezultate bune în ceea ce privește învățarea. Activitățile 
extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci când mergem cu 
copiii la grădina zoologică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal al școlii și 
deci mai relaxați.  

În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe 
practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. Scopul activităţilor extraşcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea  integrării  în  mediul  
şcolar,  oferirea  de  suport  pentru  reuşita  şcolară  în  ansamblul  ei, fructificarea  talentelor  
personale  şi  corelarea  aptitudinilor  cu  atitudinile  caracteriale.   

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață.  

Copiii pot fi fericiți la școală și acest lucru putem să-l obținem atunci când vine vorba de 
organizarea acestor activități extrașcolare, când noi, cadrele didactice susținem proba de 
creativității.  Tematica  activităților nonformale poate fi extrem de variată, fiecare cadru didactic 
având posibilitatea de a alege  acele activități care se pliază pe caracteristicile clasei pe care o 
îndrumă. Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde. Într-o activitate extrașcolară de tipul plimbărilor în parc pot fi  dezvoltate  cu ușurință 
abilitățile de observare a  caracteristicilor unui anumit anotimp.  

Elevii  pot descoperi o altfel de primăvară, proaspătă și mirosind a fericire, o vară care  să fie ca 
un teatru de păpuși, toamna  să fie văzută ca  o baladă veselă și tristă sau iarna cea albă să fie 
asociată cu un  parfum ușor de scorțișoară. Când mergem cu ei în vizită la muzeu își pot imagina că 
sunt ei înșiși căpitani de oști și pot interpreta diferite roluri sau pot fi  exploratori neînfricați ai 
peșterilor reci și întunecate. Expozițiile de artă au un rol deosebit în formarea și dezvoltarea gustului 
estetic, aici îi provocăm să admire culori, nuanțe, forme inedite,  să spună ce simt în fața unei opera 
de artă.  

Îmbogăţirea, consolidarea şi valorificarea cunoştinţelor de geografie şi istorie se realizează atât 
în orele de clasă cât şi printr -o excursie tematică. Excursia tematică presupune parcurgerea unor 
etape premergătoare excursiei: stabilirea obiectivelor excursie tematice; identificarea, folosindu-și 
fondul general de cunoştinţe, a particularităţilor şi importanţei principalelor monumente istorice şi 
de cultură vizitate; analizarea principalelor aspecte etnografice şi folclorice din contextele vizitate  
precizarea și analizarea elementelor de floră şi faună din zonele traversate și specificul acestora în 
funcţie de relief, caracterizarea zonelor traversate (indicate precis) din punct de vedere al: 
elementelor arhitecturale integrate în peisajul zonei, combinația vechi –  nou în elementele de 
construcție, conservarea elementelor de tradiții locale, tipologiilor umane, vizibilitatea 
(promovarea) obiectivelor turistice locale etc., prezentarea posibilelor alternative pentru excursia 
tematică elevilor clasei; alegerea destinației / destinațiilor excursiei în acord cu părerile argumentate 
ale elevilor.  
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O excursie tematică organizată cu elevii mei a fost : „Pe urmele domnitorilor din Țara 
Românească”. Am stabilit itinerariul excursiei tematice ținând cont de obiectivele vizate, am 
elaborat materialele de lucru pentru elevi / grupele de elevi: hărțile, fișele de lucru, materialul 
documentar auxiliar; am organizat excursia propriu-zisă cu implicarea elevilor/părinților în acele 
activități care au fost în acord cu  posibilitățile lor și specificul lor de vârstă (strângerea fondurilor 
pentru excursie din sponsorizări,  bani personali, bani ai părinților; elaborarea de fișe de 
monitorizare a excursiei, documentare  privind obiectivele turistice și culturale care pot fi vizitate, 
etc.) 

Organizarea  elevilor pe durata desfășurării excursiei tematice a presupus: constituirea 
grupurilor de elevi, motivarea în realizarea sarcinilor, prevenirea și gestionarea posibilelor conflicte 
sau situații de criză, animarea elevilor etc. Alte activități legate de desfășurarea excursiei au 
presupus asigurarea bunei desfășurări a activităților, dirijarea procesului de observare în mod 
sistematic, îndemnând elevii să noteze ceea ce li s-a părut interesant sau chiar construind fișe de 
monitorizare a excursiei în care elevii, periodic au avut anumite sarcini de efectuat (de exempu, 
anul construcției monumentului vizitat, ctitorul lăcașului de cult, materialele utilizate de 
constructori, culorile utilizate de artist(i), etc.). 

După excursie am trecut la evaluarea cunoștințelor asimilate pe parcursul acesteia. A fost 
„evaluarea directă” la disciplinele geografie și istorie, valorificarea experienţelor de învățare s-a 
materializat de asemenea în lucrări artistico- plastice: desene şi machete ale obiectivelor cultural -
istorice văzute, în elaborarea de lucrări literare: descrieri, eseuri, poezii. 

Activitățile extrascolare sunt foarte importante pentru copil.  
Studiile susțin că ajută la formarea unei atitudini pozitive față de învățat, au performanțe 

academice mai ridicate, au formate abilități practice diversificate, dar si strategii bune de rezolvare 
de probleme. Pe lângă acestea, activitățile extra acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul 
de împlinire, de autoeficacitate este mult mai ridicat. 

Activităţile extraşcolare  se  desfăşoară  într-un  cadru informal, ce  permite  elevilor cu  
dificultăţi  de  afirmare  în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. În concluzie, cadrul didactic trebuie să fie un maestru în organizarea activităților 
extrașcolare în vederea educării spiritului creativ al elevilor și păstrarea părinților drept parteneri în 
procesul instructiv educativ și în dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
D. Ionescu, R.Popescu „Activităţi extraşcolare în ruralul Românesc. Dezvoltarea de competenţe 

cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” –  Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 

Prof. Ionescu Luminiţa 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Blăgeşti, jud. Bacău 

                                                                               
                                                                                       
Activităţile extraşcolare, în general, având un larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi în formarea personalităţii elevilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Contribuţia lor la completarea acţiunii instructiv-
educative este deosebită deoarece continuă procesul educativ în afara activităţilor şcolare şi 
optimizează procesul de învăţământ.  

Prin astfel de activităţi se restabileşte respectul comunităţii faţă de şcoală, dezvoltă atitudini şi 
comportamente democratice la elevi şi nu în ultimul rând stimulează spiritul de întrajutorare şi 
solidaritate de grup.  

Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică 
multă dăruire, creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare este 
proiectul educativ. 

El constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea unui scop bine 
definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

Din multitudinea  de definiţii ale proiectului educativ  rezultă faptul că un proiect educativ este 
un instrument al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

Pornind de la aceste considerente am iniţiat un proiect educativ prin care am promovat educaţia 
multiculturală. Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva să 
devină cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu prin calitatea relaţiei pedagogice a cărei bogăţie este 
dimensiunea ei interculturală. 

Interculturalitatea reprezintă respectul diferenţelor. Profesorii sunt garanţii acestor rigori ale 
spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne 
leagă, ceea ce ne face asemănători. 

Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din şcoală. Modul de învăţare este 
organizat din perspectiva interculturală, permiţând învăţărea prin colaborare, comunicare şi nu prin 
marginalizarea unor copii. Deschiderea spaţiului şcolii către comunitate şi specificul ei, organizarea 
unor întâlniri,serbări cu specific intercultural urmăreşte obiectivele de egalizare a şanselor în 
educaţie. 

Scopul acestui proiect a constat în recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin 
valorificarea pozitivă a celorlalte culturi. Proiectul a fost iniţiat din necesitatea cunoaşterii 
obiceiurilor, a muzicii şi a dansurilor specifice fiecărei culturi şi a cultivării toleranţei între etnii. 

Am insuflat elevilor români şi rromi din şcoala noastră sentimentul identităţii în diversitatea 
europeană, aceştia manifestând deschidere unii faţă de ceilalţi,  respect reciproc şi empatie. 
Împreună, elevii şi dascălii şcolii am conştientizat că deşi există trăsături prin care ne diferenţiem, 
trăsături care ne particularizează, totuşi acestea ne fac să fim valoroşi pentru un viitor cât mai bun în 
Europa. Suntem diferiţi dar nu înseamnă că unul e mai bun ca celălalt, cu toţii avem un potenţial 
valoric egal.  

Obiectivele proiectului nostru au reprezentat un mijloc de lărgire a orizontului de cunoaştere, 
facilitând accesul general la educaţie: 
 să ofere posibilitatea educării şi formării multiculturale a elevilor prin activităţi comune, 

prevenind astfel formarea de prejudecăţi între copii de naţionalităţi diferite; 
 să formeze  valori şi atitudini europene: respect pentru drepturile omului, a minorităţilor, 

solidaritate, oportunitate; 
 să cunoască specificul etniilor şi a valorilor culturale ale diferitelor etnii: artă culinară, port 

popular, dans popular, tradiţii, precum şi descoperirea elementelor comune; 
 să exploreze asemănările şi deosebirile generate de cultură dintre grupurile etnice cu care 

convieţuiesc; 
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 să conştientizeze importanţa şi valoarea estetică a costumului popular; 
 să cultive spiritul de colaborare, întrajutorare, competiţie; 
 să ofere educarea şi formarea interculturală a copiilor. 
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului s-au pliat pe obiectivele stabilite şi au avut un 

caracter amplu, cu o implicare activă, captând interesul şi curiozitatea elevilor. 
Prin aceste activităţi au fost promovate valorile culturale şi tradiţionale ale naţionalităţilor 

conlocuitoare.  
Cu prilejul activităţilor desfăşurate, copii au avut ocazia să cunoască particularităţi ale 

grupurilor etnice: port popular, dans popular, tradiţii şi artă culinară. Au avut oportunitatea să 
manifeste respect pentru drepturile omului, a minorităţilor, precum şi solidaritate în desfăşurarea 
activităţilor.Elevii au participat activ la activităţile de derulare a proiectului şi la diseminarea 
informaţiilor primite. De asemenea, ei au înţeles mai bine valorile etnodivesităţii şi au dezvoltat 
atitudini bazate pe toleranţă, respect faţă de alte  grupuri etnice.  

Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sub atenta şi priceputa 
îndrumare a dascălilor  aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în modelarea 
sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă  a comunităţii. 

 
 
Bibliografie:  
  
1.  Bernat Simona- Elena „Educaţia multiculturală, Ghid Metodologic”, Editura Fundaţia 

CRDE, Cluj- Napoca, 2006 
2. Cojocariu Venera-Mihaela, Sacară Liliana,”Managementul proiectelor pedagogice”- Ghid 

Metodologic, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A. Bucureşti, 2005 
 3. Marcu Vasile, Orţan Florica; Deac Emilia Adina, (coordonatori), “Managementul 

activităţilor extracurriculare” , Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2003 
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Activitățile extracurriculare- locul și rolul lor în educația copiilor 
 

Ionescu Mihaela- profesor  înv. primar 
Şcoala Gimnazială Crăciuneşti- Maramureş 

 
 
Educația  extracurriculară  (realizată dincolo de procesul de învățământ) iși are rolul și locul 

bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare  
urmărește identificarea si cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viață civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i in contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 
ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului  pentru activităţi  socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera  influenţelor formative exercitate asupra copilului.  Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de  învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Exemple de activități extrașcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–organizate selectiv–

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii,distractive sau sportive, stimulează și 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștintelor copiilor despre frumusețile 
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. 

Plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vieții sociale, 
copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite 
locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în  cadrul acţiunilor turistice, elevii iși 
pot forma sentimental de respect si dragoste față de  natură, față de om și realizările sale. Acestea le 
oferă destindere, incredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și 
recunoaștere a aptitudinilor.  În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai 
multă creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

Excursia  ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Serbările și festivitățile- marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă in dezvoltarea artistică a elevului,  precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
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didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai 
puțin seminificativ. 

Concursurile școlare- sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în același timp, o importanță majoră și in orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilitățile  pe care aceștia le au. Ele pot oferi cea mai buna sursa de 
motivație, determinând elevii să studieze in profunzime și prin urmare să scoată rezultate mai bune 
la școală.   

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă 
cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece 
sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează,  prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal- pregătirea copilului pentru viaţă.. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

 
 
  
 Bibliografie: 
 * Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ ,  în “ Învăţământul primar“  nr. 1 /2000,  Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian,  Şcoala la  răscruce.  Schimbare  şi 

 continuitate  în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact , Editura Polirom, 2002 
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului  
 primar, în “Învăţământul primar“ nr.2, 3 / 2000,  Ed. Discipol, Bucureşti; 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
 

Profesor învăţământ primar: Ionescu Oana Diana 
Şcoala Gimnazială nr 49, Bucureşti 

 
 
 
Activităţile extraşcolare îşi au rolul şi locul clar definit în formarea personalităţii celor mici. În 

cadrul şcolii contemporane, cadrul didactic are menirea de a-i forma de şcolari atât fizic cât şi 
socio-afectiv pentru ca ulterior, integrarea lor socială să fie cât mai uşoară. 

 
Acest luru determină organizarea activităţilor curriculare alături de cele extracurriculare, 

deoarece ultimele oferă posibilitatea dezvoltării şi explorării anumitor înclinaţii şi aptitudini ale 
copiilor, stimularea creativităţii acestora şi a spiritului de independenţă. 

 
Astfel, ele se deosebesc de activităţile şcolare prin: conţinut, durată, metode folosite şi forme de 

organizare. Activităţile extraşcolare îi atrag pe copii pentru că se desfăşoară într-o atmosferă 
relaxantă, în care utilul se îmbină cu plăcutul. Pentru acest lucru, cadrul didactic trebuie să fie 
creativ, să le stârnească interesul, imaginaţia şi curiozitatea celor mici şi nu în ultimul rând să fie 
bine pregătit metodologic pentru a completa şi aprofunda cunoştiinţele acumulate în cadrul orelor 
de curs. 

 
În organizarea acestor activităţi este bine să se aibă în vedere evitarea supraîncărcării elevilor, 

organizarea lor cu majoritatea colectivului de elevi şi să se ţină cont de particularităţile de vârstă şi 
interesele celor implicaţi.  

 
Astfel, e important în alegerea acestor activităţi conţinutul variat, durata lor, iar participarea 

elevilor să fie selectivă în anumite cazuri, în funcţie de preocupările, înclinaţiile şi preferinţele 
elevilor. Dacă se ţine cont de aceste lucruri elevii se vor implica afectiv, cu plăcere şi cu bucurie. 

 
În cadrul acestor activităţi copiii îşi dezvoltă o gândire independentă prin care găsesc rezolvare 

la noile probleme apărute. Fiecare activitate, prin specificul ei, îi solicită copilului un anumit tip de 
comportament, o atitudine adecvată şi îi poate declanşa anumite sentimente. 

 
Voi enumera mai jos câteva din activităţile extraşcolare pe care le-am organizat împreună cu 

clasa mea: tabere, excursii, ateliere creative, vizite la muzee, vizionarea de piese de teatru, filme 
educative, dramatizarea unor poveşti, concursuri şcolare, participarea la festivaluri pe diferite teme 
(9 Mai - Ziua Europei, Green School, Do Re MI). 

 
Se poate concluziona că, în urma acestor activităţi desfăşurate în afara şcolii, elevii  construiesc 

prietenii, îţi dezvoltă simţul responsabilităţii şi se dezvoltă armonios. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  

IN PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV 
 

Prof. înv. preșc. IONIȚĂ ADINA-MIHAELA, 
C. S. E. I. Or. Vălenii de Munte 

 
 

,,Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci 
ca o personalitate armonioasă”(Albert Einstein) 

 
Dezvoltarea liberă,integrală și armonioasă a individualități umane, formarea personalități 

autonome și creative reprezintă idealul educațional în invățământul preuniversitar, ideal ce poate fi 
atins și cu ajutorul educației non-formale. 

Puntea între cunoștințele dobândite la lecții și informațiile acumulate informal,este constituită de 
educația non-formală care o completează pe cea formală intr-un cadru instituționalizat situat în 
afara sistemului de învățământ dar și în interiorul acestuia. Activitățile extrașcolare sunt importante 
pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor,acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față 
de învățare, facilitând obținerea unor performanțe școlare mai ridicate, formarea abilităților practice 
diversificate, strategi adecvate de rezolvare de probleme,creșterea stimei de sine și a sentimentelor 
de împlinire. 

Activitățile extrașcolare sunt acele activități desfășurate în afara mediului școlar, a instituției de 
învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase sau în colaborare cu alte instituții. Aria de 
desfășurare a activităților extrașcolare este greu de delimitat, acestea vizează activități cu rol 
complementar orelor clasice de predare-învățare. Activitățile extrașcolare se pot desfășura sub 
formă de excursii, drumeții, vizite la muzee, la alte instituții publice,vizionare de spectacole de 
operă, teatru, filme, activități artistice, sportive, legate de protecția mediului și multe altele. 

 
Caracteristicii de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Activitățile extrașcolare constituie un mediu formator mai atractiv ,în afara contextului 
instituțional cu un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor,a performan-țelor școlare 
și a integrării sociale.  

Participarea acestora la acest tip de activității îi ajută să se înțeleagă pe ei însuși prin observarea 
și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți, lărgind orizontul cultural al 
copiilor, completând cu noțiunii noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs, 
constituind un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală și estetică a 
elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic, dezvoltând 
deprinderea de a-și folosi timpul liber în mod rațional, propice manifestări spiritului de 
independență și inițiativei. Pentru activitățile extrașcolare o particularitate de o reală importanță o 
reprezintă legătura acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților 
extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Aceștia pot fi antrenați 
atât în inițiere și organizare cât și în modul de desfășurare a acestora. 
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Demersul adoptat de cadrul didactic metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, 
precum și cadrul în care se desfășoară procesul constituie condiția primordială de receptare corectă 
și coerentă a mesajului. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorifica-rea talentelor 
personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activitățile extrașcolare respecta 
principiul egalității șanselor oferind fiecărui elev posibilitatea de a se implica, indiferent de 
rezultatele sale școlare. Eleviii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activității iar succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor și să îi lași pe 
ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. Lumea în care se nasc copiii acum este una intr-
o continuă schimbare și este datoria noastră de ai pregăti să înțeleagă și să accepte provocările într-
un mod practic, creativ, inovator. 

Îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare duce la modernizarea și perfecționarea 
procesului instructiv-educativ. Îmbinarea acestora permit manifestarea creativității și imaginației 
elevului cât și cadrul didactic își poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului, 
arătându-și astfel măiestria, tactul pedagogic și dragostea față de copiii. 

Școala ca o instituție socială cu funcții multiple aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice și 
sociale ale elevului,să asigure cadrul optim pentru diminuarea și prevenirea tulburărilor de adaptare 
specifice vârstei și pentru formarea unor cetățeni responsabili este vitală. Educația non-formală, prin 
atingerea tuturor dimensiunilor educației al cărui scop ultim este pregătirea pentru viață a elevului, 
contribuie la dezvoltare și formarea complexă a personalități elevului în plan moral, intelectual, 
estetic, civic și fizic. 

 
 
Bibliografie: 

      Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 

Kulcsar, Tiberiu, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1987 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE DIN GRĂDINIȚĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. IONIȚĂ BIANCA-ADRIANA 
GRĂDINIȚA P. P. NR. 44, CONSTANȚA 

 
 
În cadrul procesului instructiv-educativ, un rol deosebit îl au activităţile extracurriculare, 

percepute din ce în ce mai mult ca o necesitate în modelarea personalităţii copiilor. Este cunoscut 
faptul că personalitatea umană se îmbogăţeşte şi se formează treptat, din aspecte cât mai 
cuprinzătoare ale lumii înconjurătoare. De aceea, activitatea copilului nu trebuie să se limiteze la 
spaţiul şi timpul şcolar, acesta trebuie să ia contact cu mediul natural şi social ce presupune o gama 
mai largă de relaţii, de comportamente. 

Ca o continuare firească a activitatilor didactice, activităţile extracurriculare pot realiza 
obiective prioritare ale procesului instructiv-educativ, cum ar fi: dobândire de cunoştinţe noi din 
diverse domenii; completarea şi sistematizarea unor cunoştinţe; cultivarea respectului faţă de 
semeni şi faţă de sine; educarea în spiritul dragostei faţă de natură; dezvoltarea capacităţilor 
creatoare ale preșcolarilor; formarea unor deprinderi utile în viaţa de zi cu zi. 

De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru a-i atrage pe copii.  
Dintre aceste activităţi putem exemplifica: 
- organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă; 
- vizionarea unor spectacole de teatru; 
- serbări şi şezători; 
- vizite şi plimbări (prin parcuri, grădini zoologice); 
- concursuri școlare; 
- excursii și tabere; 
- activităţi  desfăşurate  cu  scopul  ajutării  unor  persoane  aflate  la  nevoie,  în  folosul 

comunităţii locale şi a protejării mediului înconjurător; 
- proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădinițe, şcoala, 

primăria, cabinetul medical, poliţia, etc. 
 În  procesul  instructiv-educativ,  activităţile  extracurriculare  îl  atrag pe  copil  să participe cu 

plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit  copiilor, în  
mod  sistematic  şi  organizat  informaţii  din  toate  domeniile  de activitate: muzicale,  literare,  
plastice  accesibile,  formându-se astfel anumite competenţe: de  a  audia  anumite  piese  muzicale,  
de  a  interpreta  roluri. Interpretând diferite  roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le 
asimilează în propria lui comportare. 

 Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea  impresiilor  proprii  despre  realitatea  înconjurătoare,  spontaneitatea  şi  
intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ –participativ, permiţând 
copilului să  construiască  relaţii  sociale,  să-şi  exerseze  şi  să-şi  perfecţioneze  limbajul, să  
rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. Fiind cea mai pură formă a 
gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea intelectuală. 

 Activităţile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul, producându-le bucurie, uşurându-le  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort  suplimentar. În cadrul acestor activităţii sunt  atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
încercând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor –“copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

14



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
 

ÎNV. IONIȚĂ ELENA LOREDANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 NICHITENI, JUD. BOTOȘANI 

 
 
Activităţile extraşcolare (extradidactice sau extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de 

formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Ele au un rol foarte important datorită 
caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientăşi rapidă a elevilor în colectivitate. 
Această integrare facilitează la randul ei procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de 
activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele 
propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii 
exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în 
succesul şcolar.  

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională 
a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să 
cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă 
competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor 
de realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care 
fac parte.  

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea 
de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în 
sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Prin 
caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele 
dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea 
şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni 
interesul elevilor pentru participarea la concursuri de creaţie literară, matematică, concursuri 
naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc. Prin participarea la concursuri și proiecte 
interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de ,Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi momente 
artistice dedicate  Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei elevii se familiarizează cu limba, cultura, 
tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să 
fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora.  

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un 
prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc 
la formarea competenţelor transdisciplinare. Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ 
la realizarea educaţiei esteticea elevilor, componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt 
activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate 
aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei opere de artă etc.  

Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile artistice  sau 
concursurile de artă şi creativitate plastică sau fotografică, concursurile de sculptură sau de 
confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, festivalurile naţionale de muzică uşoară şi 
folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea sălii de clasă în funcţie de 
eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură sunt exemple de activităţi care asigură 
cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi.  

Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor 
etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi 
respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi 
să respecte libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea 
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pentru propriile fapte, să aibă o atitudine participativă. Un bun exemplu în vederea atingerii acestor 
obiective îl constituie acţiunile civice în comunitate (vizite, excursii, schimburi între şcoli, acţiuni 
de sprijin pentru persoanele defavorizate, activităţi voluntare), acţiunile de petrecere a timpului liber 
în grup (cluburi, asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul zilelor de 
naştere, în cadrul cărora sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de atenţia celorlalţi copii, serbările 
de Ziua Mamei etc.  

Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la diferite 
concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de proiecte de mediu 
sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizându-se astfel şi educaţia 
pentru mediu si pentru sănătate a elevilor.  

La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică prin activităţi extracurriculare 
foarte atractive: competiţii sportive între clase sau între şcoli, excursii, drumeţii. Vizitele la 
expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, vizitarea de licee cu ocazia 
Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a competenţelor necesare unei bune 
orientări şcolare şi profesionale.  

 
 
Bibliografie: 
Baban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj - Napoca , 2001  
Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL/BUCURIILE IEPURAȘULUI 
 
 

Profesor  Ionus Erchian 
Școala Gimnazială” Constatin Brâncuși “Medgidia 

 
 
 Școala este cea care deschide ochii tânărului membru al societății către universul cunoașterii. 

Prin varietatea informațională oferita de fiecare materie, precum și libertatea de exprimare, copiii iși 
pot descoperi interesele și progresa în acea direcție participând la concursuri sau olimpiade propuse 
de profesori. Însă, nevoile educaționale ale elevilor nu se limitează la metodele puse la dispoziție de 
școală. În acest caz ne sunt de mare ajutor activitățile extrașcolare. 

Aceste activități sunt, în mare parte, o extindere a informațiilor primite de un elev, menite să 
satisfacă nevoia de cunoaștere și curiozitatea acestuia, care se petrec în afara programului școlar. 
Astfel, pasionații de arta, sport, biologie și câte mai câte domenii, își pot petrece timpul liber 
învațând într-un mod plăcut. 

Aș vrea să prezint, fară să mă limitez, câteva activități extrașcolare și beneficiile pe care acestea 
le au în viața elevilor.  

SPORTUL aduce nu numai distracție și relaxare, dar imbunătățește și abilitățile sociale. Te 
învață sa fii competitiv, dar corect si onest și te antrenează sa îmbini competitivitatea cu 
integritatea.  

Copiii care practica un sport in mod regulat își formeaza o rutină de lucru, un program organizat 
și bine structurat în viața de zi cu zi, ce implică școală, teme, proiecte. Voleiul, este, din experiența 
proprie, o modalitate de a te menține în formă și îmbunătățește modul în care alegem să 
interacționăm cu cei din jurul nostru, educându-ne.  

Acest sport a devenit o sursă importantă de educație pentru mine, m-a învățat să fiu mai 
încrezătoare, demnă și, de ce nu, mai competitivă. 

ARTA, în toate formele ei,vine în completarea lecțiilor profesorilor și implică dezvoltarea 
creativității, care induce elevilor o gândire liberă, fiind un mod de a își exprima sincer emoțiile. Un 
exemplu adeseori asociat cu arta sunt lecțiile de desen.  

Pe lângă încurajarea practicării și îmbunătățirii unui domeniu folositor în viață, elevul dezvoltă 
o atenție unică fața de detalii, iar interesul acordat atât în timpul lecțiilor cât și acasă, temelor, 
crește.  

Deasemenea, fiind un domeniu ce cuprinde preocupări recreative, ajută elevul să fie mai calm și 
mai răbdădor.   

În concluzie, activitațile extrașcolare joacă un rol important în viața elevilor, ajutând la 
asimilarea de cunoștințe noi și întregirea celor furnizate de profesori. De asemenea, datorită 
acestora, personalitatea școlarilor se dezvoltă într-un mod mult mai armonios, educat.   

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” 

Maria Montessori 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 
 

Prof. înv. primar Iordache Cristina-Ionela 
Școala Gimnazială Iedera de Jos 

 
 
Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio” care înseamnă creștere, hrănire, cultivare. 

Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. Școala are rolul de a forma 
oamenii de mâine, tânăra generație ce va trebui să se adapteze oricărei situații. De aceea încă de la 
vârste fragede, copiii trebuie puși în situația de a descoperi, de a fi creativi, de a experimenta, de a 
realiza cât mai multe activități din variate domenii. Societatea nu dorește doar oameni plini de 
informații, ci dorește oameni care să știe să aplice ceea ce au acumulat. 

Una dintre tipurile educației, este educația nonformală, ce cuprinde ansamblul influnțelor 
educative neșcolare (activități extra-para-perișcolare), structurate și organizate într-un cadru totuși 
institutionalizat, dar situat în afara sistemului de învățământ. 

Activitățile extrașcolare ale elevilor răspund funcțiilor importante ale timpului liber: 
- informare - să contribuie la îmbogățirea orizontului de cunoștințe și informații din domeniile 

științei, tehnicii, culturii, artei, literaturii etc.; 
- formare- dezvoltare - să stimuleze dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligența, 

spiritul inovator, să cultive talente, valori morale, spiritul de cooperare și sociabilitate etc.; 
- destindere - recreere; 
- divertisment- distracție. 
Educația extracurriculară este desfășurată în afara procesului de învățământ și are un rol 

extreme de important în formarea și dezvoltarea copiilor. Educația prin activitățile extracurriculare 
urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. 

Aceste activități sunt percepute de elevi ca o manieră de joacă, ca o nevoie de mișcare, de 
descoperire, fără a conștientiza multitudinea de cunoștințe, aptitudini, abilități dobândite. Elevii sunt 
antenați în diverse activități, ce ating diverse domenii ce le oferă posibilitatea de a-și forma o latură 
socio-culturală, de a le facilita adaptabilitatea la mediul școlar, capacitatea de a aplica ceea ce știu. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Prin intermediul acestor activități, viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de  învăţare 
şcolară. 

Printre cele mai îndrăgite activități extrașcolare se numără excursiile. În cadrul activităţilor 
organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin 
acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii își pot forma sentimental de respect si dragoste față de 
natură, față de om și realizările sale. 

De asemenea, excursiile le oferă posibilitatea de a merge la muzee, la grădina zoologică sau 
botanică, la spectacole de teatru, de circ, etc. Vizitele la muzee, monumente, expoziții, le oferă 
copiilor posibilitatea de a descoperi, de a cerceta trecutul, folclorul, mândria poporului nostru, 
istoria ce nu le poate fi prezentată decât prin intermediul cărților, imaginilor și a obiectelor. Și ce 
poate fi mai interesant decât observarea directă a obiectelor vechi, păstrate cu mare grijă și 
transmise generațiilor următoare. Observarea directă a acestora, desăvârșește ceea ce elevii 
acumulează în cadrul orelor. 
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Participarea la spectacole, la teatrul de păpuși, la diverse reprezentații, le poate dezvălui acestora 
talente necunoscute încă, sau îi orientează spre muzică, poezie, pictură, dans etc. De asemenea, 
copiii fac cunoștință cu lumea artei, a teatrului, a costumelor, a magiei poveștilor transmise. Deşi 
această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în 
faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Serbările 
școlare reprezintă un motiv de încântare atât pentru copii,  cât și penru părinți. Aceștia se dezvoltă 
din punct de vedere artistic și se realizează o atmosferă de sărbătoare, ca o răsplată după întreg 
efortul depus. 

Între activitatea școlară și cea extracurriculară există o strânsă legătură, chiar dacă aparent 
acestea nu se intersectează, ele formând și dezvoltând gândirea critică, copiii fiind proprii actori ai 
educației lor. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dexteritatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal-pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea 
acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, 
de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 
dispune clasa de elevi . 
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1. Cernea, Maria (2000). Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea  procesului 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                          
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor Iordache Mihaela-Alexandra 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă “SFÂNTA MARINA” Curtea de Argeș 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.  

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi își pot 
îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Activitățile extrașcolare – ușa către sufletele și mintea elevilor 
 

Profesor consilier școlar Mirela Iordache 
Școala Gimnazială nr. 13 Brașov 

 
 
Activitățile extrașcolare aduc numeroase beneficii atât cadrelor didactice cât mai ales copiilor. 

Ele vin în completarea învățării formale, desfășurate în cadrul instituțional și, de obicei, generează 
mult entuziasm în rândul elevilor, care sunt foarte dornici să întrerupă uneori procesul educațional, 
oarecum rutinier și previzibil. Din păcate, birocrația stufoasă care se asociază cu organizarea unor 
astfel de activități împiedică realizarea lor atât de frecvent pe cât s-ar dori sau ar fi necesar. 

Dar oare ce face ca aceste activități să fie atât de benefice?  
‐ Dezvoltă sau valorifică diverse aptitudini ale copiilor, aptitudini care, de cele mai multe ori, 

nu pot fi etalate în context școlar; 
‐ Se desfășoară într-o atmosferă relaxantă, permisivă, fără constrângerile unei evaluări stricte,  

imediate; 
‐ Stimulează atașamentul și sentimentul de apartenență, bucuria de „a fi și a face” împreună 

cu ceilalți; 
‐ Produce, efectiv, experiențe pe care creierul le integrează mai ușor și care generează ulterior 

subiecte de dezbatere  „în cunostință de cauză”; 
‐ Oferă cadrul ideal de a-i cunoaște și descoperi pe cei cu care împarți mediul de studiu 

(colegi, cadre didactice) dintr-o altă perspectivă: mai caldă, mai umană, mai prietenoasă; 
‐ Activează ceea ce se numește „creierul limbic”, sau paleocortexul, considerat centrul 

fiziologic al emoțiilor, nivelul unde situațiile sunt etichetate drept plăcute sau neplăcute și ulterior 
dorite sau respinse. El face legătura cu neocortexul, gazda gândirii și a rațiunii, locul unde 
informația este înțeleasă, transformată, fixată, aplicată. Cu alte cuvinte, înțelegem, reținem și 
operăm mai ușor cu informațiile pe care le primim într-o atmosferă sigură, plăcută, relaxată, 
generatoare de emoții pozitive; 

‐ Cadrele didactice au ocazia să-și cunoască, să-și observe și să-și înțeleagă elevii și altfel 
decât le permite contextul instituțional, să-și ajusteze convingerile față de aceștia, să consolideze 
relațiile afective, să-i câștige. Este, de asemenea, o modalitate bună prin care cadrele didactice 
primesc un feed-back autentic în legătură cu ceea ce fac, ce spun sau ce trebuie schimbat, dar și un 
mod de a câștiga valorizarea de care au nevoie și sentimentul că și-au îndeplinit misiunea; 

‐ Dacă activitățile extrașcolare implică și participarea părinților atunci beneficiile se triplează: 
părinții devin parteneri activi în procesul educațional, copiii se simt susținuți de către persoanele 
cele mai dragi, iar cadrele didactice câștigă aliați valoroși. 

Concluzionând, numeroase studii de specialitate susțin că activitățile extrașcolare ajută elevii la 
formarea unei atitudini pozitive față de învățare, generează performanțe școlare mai ridicate, 
formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă 
toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, cresc sentimentul de 
împlinire, scad rata abandonului școlar și frecvența manifestărilor de violență. 

Îl las pe Johann Heinrich Pestalozzi să aibă ultimul cuvânt, orice altfel de comentariu fiind de 
prisos: „Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 
cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.” 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

 
Iordănoaia Iuliana Luminița 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria 
 
 
Realitatea este că, în prezent, școala românească înregistrează o cotă mai scăzută de încredere în 

eficiența sa. Modul rapid în care se dezvoltă societatea, stilurile parentale diverse, stratificarea 
mediilor sociale sunt doar câteva dintre motivele pentru care școala, ca simbol al sistemului de 
învățământ, ar trebui  să schimbe modul în care se adresează elevului, felul în care organizează și 
creează situații de învățare.  

Pentru că sistemul de învățământ este un sistem dificil de reformat prin complexitatea sa 
activitățile extrașcolare și extracurriculare pot fi soluția la aceste provocări. Având avantajul că pot 
fi organizate la nivelul unei clase de elevi, ele oferă cadrului didactic mai multă libertate în ceea ce 
privește selectarea și organizarea conținuturilor, în ceea ce privește selectarea strategiilor în funcție 
de oportunitatea și eventualele beneficii ale acestora. Elevii mai mari pot fi implicați în gândirea 
acestor activități ceea ce face ca elevul să nu fie foar un factor pasiv menit doar să primească 
influenţele exercitate asupra lui de către mediul şcolar.  

Activitățile extracurriculare și extrașcolare pot și chiar ar fi indicat să depășească această 
abordare statică a elevilor şi să îi transforme într-un factor activ în propria lor formare.  

Activităţile extracurriculare  și extrașcolare sunt activităţi complementare activităţilor de 
învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite 
ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi 
util, contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip 
de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Activitățile extracurriculare sunt activităţi educative în afara curriculumului oficial, organizate 
şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional.  

 au finalităţi menite să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin 
programele şcolare;  

 au caracter complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei; 

 cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. 

Activităţile extrașcolare intră în sfera educaţiei nonformale, iar elevii participă la activitățile 
extrașcolare în afara programului şcolii. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare si extracurriculare: 
 rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar;  

 impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în acestea; 

 valorizează toate aspectele personalităţii copiilor; 

 dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării;  
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 dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor;  

 scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic 
caracter prosocial;  

 implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii.  

Ca activități extrașcolare și extracurriculare se pot organiza: 
 Activităţi cultural– artistice și  ateliere de creaţie finlazitate cu mici spectacole și 

expoziții;  

 Activităţi  practic – gospodăreşti și ateliere gastronomice; 

 Activități de ecologizare; 

 Activități sportive, vizite.   
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
Prof. Înv. preșc. Iorga Manuela 

G. P. P ,,Lumea Poveștilor”, Constanța 
 
 

“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 
fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viata civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la 
cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor  în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.            

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 Exemple de activitati extrascolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă copiilor  prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor  personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul activităților. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile 
contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste realizarile 
oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în grădinița, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne 
referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 
copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai 
presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice:plimbări, excursii, tabere. 
In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea 
si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 
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principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de 
respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. 

Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 
respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, 
incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a 
aptitudinilor. 

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 

Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata prescolarului. Din punct 
de vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a prescolarului 
precum si in atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de 
catre cadrele didactice, le ofera copiilorr rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de 
motivare, mai putin seminificativ.  

 
 

Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Profesor pentru învăţămant primar, Iosif Andreea 
Școala Gimnazială Slimnic, Timboeşti 

 
 
 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner.       
                 
Pornind de la ceea ce afirma Bruner (1970), putem  considera că „oricărui copil, la orice stadiu 

de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 
folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată 
„într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai 
temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
cunoștințele însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe elev mai responsabil, 
iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități 
extracurriculare ajută elevul să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în 
cazul elevilor care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Participarea la dezbateri sau discuții de grup - atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați să 
participe la activități care implică lectura, dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să 
achiziționeze deprinderi în comunicare. 

Participarea la concursurile școlare si concursuri de cultură generală reprezintă o metoda 
extrașcolara de a starni interesul elevului pentru diferite arii curriculare avand, in acelasi timp, o 
importantă majoră si in orientarea profesionala a elevilor, făcandu-le cunoscute toate posibilitatile 
pe care acestia le au cu ajutorul acestor concursuri.. 

Participarea la jocuri și sportul- studiul este important, dar la fel este și „jocul”. Sportul este 
necesar în dezvoltarea corpului și a minții, mai mult, el învață ce înseamnă spiritul de echipă, 
corectitudinea și toleranța. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante.  
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Asadar, activitatea educativă extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  Elevii sunt 
atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, 
comunicarea interculturală etc 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar 
să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase 

În concluzie, activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, 
educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Valorificarea 
activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă 
eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

prof. înv. primar Iosif Bianca Georgiana 
Școala Gimnazială Nr. 1 Schitu Golești - Argeș 

 
 
Scopul activităților extracurriculare vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul 

cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin: 
 

 Procesul de învăţare prin joc; 
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 
 Organizarea adecvată a ambientului educativ; 
 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 
 Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a 

relaţionării. 
 
Luând ca exemplu activitățile extracurriculare din ”săptămâna altfel”, programul își propune: 
 

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de 
adaptare şcolară; 
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară; 
 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 
 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel 

motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare; 
 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

 
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 
 

 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, 
entuziasm); 
 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, 

iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.); 
 Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 

 
1. Exemple de obiectivele urmărite: 
 

a) să conştientizeze faptul că un stil de viaţă sănătos previne îmbolnăvirile; 
b) să dezvolte atitudini de adoptare a unui stil de viaţă sănătos; 
c) să manifeste spirit de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli 

acceptate; 
d) să-şi extindă fondul propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi 

sportive; 
e) să contribuie la promovarea culturii; 
f) să perceapă valorile morale şi culturale; 
g) să dezvolte manifestarea unor atitudini comunitare deschise; 
h) să deprindă/aplice reguli de comportare civilizată; 
i) să  participe la acţiuni de prevenţie, diminuare  şi  stopare a violenţei   sub toate 

formele ei de manifestare; 
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j) să stabilească   relaţii   sociale  armonioase  în  grupul  familial  şi  şcolar; 

 
2. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. lucrări practice, desene, picturi. 
 

3. Rezultate înregistrate: 
a. Formarea deprinderilor de a lucra în echipă; 
b. Descoperirea unor atitudini noi față de ceilalți; 
c. Însușirea unui stil de viață sănătos; 
d. Relaţionarea armonioasă cu cei din jur; 
e. Îmbogăţirea orizonturilor culturale. 

 
 

4. Puncte tari: 
a. Disponibilitatea elevilor de a participa la activităţile extraşcolare şi extracurriculare; 
b. Disponibilitatea cadrelor didactice de a organiza activităţi educative  extraşcolare şi 

extraeducative; 
c. Activităţi flexibile, adaptabile şi creative; 
d. Realizarea unor activităţi care corespund nevoilor elevilor; 
e.  Interes crescut pentru anumite tipuri de activităţi extraşcolare: excursii  tematice, 

concursuri   cultural - artistice, vizionări de  filme, jocuri în aer liber,activități de tip 
gospodăresc. 

 
5. Puncte slabe: 

a. Motivaţia sau interesul scăzut al unei părţi dintre elevi pentru anumite tipuri de 
activităţi; 

b. Efortul mare pe care îl presupune conceperea, monitorizarea şi evaluarea programului 
de către persoanele responsabile; 

c. Costurile implicate de deplasările la muzee sau alte locaţii, atât pentru cadrele 
didactice cât şi pentru elevi; 

d. Influenţa unor factori externi care nu pot fi prevăzuţi în momentul conceperii                   
programului. 

 
6.  Oportunităţi: 

Sprijin oferit de diferite instituţii, asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale în conceperea şi 
implementarea programului prin oferirea unor modele de bună practică. 

              
7.  Ameninţări: 

a. Copii care provin din familii defavorizate economic şi care nu pot suporta costurile  
implicate de anumite activităţi extraşcolare;     

b. Implicare slabă a familiei în susţinerea activităţilor desfăşurate; 
c. Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

PIP: IOSUB RAMONA LILIANA 
Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra Neamț 

 
 
Etimologia termenului educaţie trebuie luată în considerare inevitabil atunci când se are în 

vedere problema definirii faptului real numit cu ajutorul său, chiar dacă ea nu acoperă decât parţial 
şi, astfel, insuficient accepţiile invocate explicativ mai ales în ultimul secol. De aceea, se vor reţine 
verbele latineşti de origine: verbul educo – educare, ce desemnează faptul de a alimenta, a îngriji, a 
creşte oameni, animale, plante şi verbul educo - educere care are sensul de a duce, a conduce, a 
scoate din (...), a ridica, a înălţa. Substantivul educatio – onis numeşte actele de creştere, hrănire, 
formare. 

În procesul de învăţământ realizat în şcoală (ca educaţie instituţionalizată) se vehiculează 
inevitabil/ obligatoriu, un anumit conţinut. El este reprezentat ca un ansamblu structurat de valori 
din domeniile cunoaşterii/ ştiinţei, filosofiei, teologiei, tehnologiei etc. adică a culturii, dar şi din 
domeniile aplicării acestora sau practicii/ civilizaţiei. Conţinutul este reprezentat de un sumum de 
informaţii, deprinderi, sedimentat  în societate la un moment dat şi astfel au devenit puncte de reper 
în proiectarea şi atitudini, trăiri afective. Elementele inventariate sunt selectate în măsura în care ele 
s-au sedimentat  în societate la un moment dat şi astfel au devenit puncte de reper în proiectarea şi 
realizarea instruirii. 

În limbajul teoreticienilor şi practicienilor domeniului formativ termenul curriculum este folosit 
concomitent, dar cu sensuri specifice, cu cel de conţinut/ conţinut al învăţământului pentru 
circumscrierea substanţei/ materiei activităţilor desfăşurate în învăţământ. Deşi folosit larg în 
literatura anglo-saxonă, termenul are origine latină; curriculum înseamnă „cursă”, „alergare”. Din 
ce în ce mai des el este folosit şi în lucrările de pedagogie românească şi în documentele de politică 
educaţională. 

Activităţile extracurriculare trebuie receptate ca activităţi în afara lecţiilor, respectiv în afara 
şcolii/ extraşcolare, dar şi în afara timpului şcolar/ activităţi de timp liber, indiferent cine le iniţiază, 
pregăteşte/ proiectează sau realizează propriu-zis (cadrele didactice, membrii familiei, alte categorii 
de persoane) şi indiferent de locul unde au loc (mediul şcolar, extraşcolar, familial etc.). 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Ele contribuie la adâncirea şi 
completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber prezintă unele particularităţi prin care se 
deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor 

Având în vedere aceste repere analitice, activităţile diferite de lecţie apar drept, respectiv, 
activităţi extracurriculare, ca activităţi de timp liber (după epuizarea timpului şcolar), ca activităţi în 
afara clasei/ activităţi extra-clasă – dar cu derulare în perimetrul şcolii şi ca activităţi în afara şcolii/ 
activităţi extraşcolare. 

Cele din urmă pot avea loc în familia copiilor/ tinerilor/ elevilor, în alte instituţii legate de 
şcoală (de tipul Palatului Copiilor) sau în instituţii diverse care relaţionează cu comunitatea, implicit 
cu membrii ei tineri (teatre, cinematografe, muzee etc.). În măsura în care activităţile respective 
implică instituţii (şcoala sau alte categorii instituţionale), ele se circumscriu activităţii nonformale. 
Este evidentă multipla dimensionare a reperelor de cercetare a activităţilor la care ne referim care şi 
justifică, de altfel, nevoia majoră Activităţile extracurriculare sunt din ce în ce mai mult invocate în 
ansamblul manifestărilor care urmăresc modelarea omului contemporan, fapt justificat deplin de 
caracterul complex şi dinamic al societăţii moderne/ postmoderne prezente, multitudinea 
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informaţiilor produse în toate domeniile, invazia/ integrarea acestora în modurile de viaţă curente 
etc. Aceste activităţi vizează atât dimensiunea informativă, cât şi dimensiunea formativă a modelării 
personalităţii elevului. Ele prezintă caracteristici distincte, dar şi o evidentă complementaritate a 
efectelor produse. Unele dintre ele sunt prezentate mai jos utilizând lucrarea “Psihopedagogia 
activităţilor extracurriculare” semnată de Viorel Lazăr şi Aurel Cărăşel (2007). 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în şcoală implică în egală măsură grupurile şcolare mici 
– clasa sau grupul restrâns de colegi/ prieteni de clasă/ şcoală, ca şi grupurile şcolare de dimensiuni 
mari – de tipul colectivului întregii şcoli sau grupuri de elevi din mai multe instituţii de învăţământ. 
Ele constă în următoarele categorii de activităţi: 

• activităţi ştiinţifice – cluburi de ştiinţă/ cercuri ştiinţifice, grupuri de dezbatere,de clarificare 
conceptuală în acest câmp de investigaţie. 

• activităţi culturale – cenacluri literare, cercuri artistice, reviste, spectacole de diferite tipuri, 
întâlniri cu personalităţi din diferite domenii etc.; 

• activităţi sportive – pentru toate categoriile de sporturi – competiţii/ concursuri, spectacole, 
cercuri sportive, drumeţii, excursii, tabere etc.; 

• activităţi de divertisment şi distractive – baluri/ seri de dans, carnavaluri, festivaluri, serate, 
marcarea unor evenimente din viaţa persoanelor sau a instituţiei şcolare, vizionări de spectacole, 
vizite în diferite locuri/ instituţii etc. 

Activităţile extrașcolare desfăşurate în afara şcolii sunt iniţiate, proiectate, supravegheate/ 
supervizate de către cadrele didactice şi implică deplasarea copiilor la diferite destinaţii. Ca timp, 
ele pot să se deruleze într-o zi sau în mai multe zile (de la două zile la câteva saptamâni – 2, 3, ceea 
ce presupune şi staţionarea copiilor în diferite locuri); este vorba despre deplasările tip excursii, 
drumeţii sau expediţii, pe de o parte, şi despre taberele şcolare, pe de altă parte. Activităţile pot fi 
derulate şi în cadrul altor tipuri de instituţii decât şcoala. 

Activităţile extracurriculare derulate în mediul familial implică prezenţa copilului/ elevului în 
mediul rezidenţial atât înaintea începerii activităţilor şcolare, cât şi după ce Termenul de curriculum 
apare în structura unor construcţii lingvistice sau în cadrul unor sintagme numite derivaţii 
conceptuale. Acestea sunt: core-curriculum (curriculum general), curriculum specializat (sau de 
profil), curriculum ascuns - subliminal (hidden curriculum sau contenus cachés), curriculum 
informal şi nonformal, curriculum recomandat, curriculum scris (prescris), curriculum predat, 
curriculum învăţat (realizat), curriculum suport, curriculum testat, curriculum general, curiculum 
zonal (local), curriculum exclus. 

A miza pe educaţie reprezintă astăzi modalitatea prin care societăţile moderne îşi pot asigura 
dezvoltarea pe termen mediu şi lung. Educaţia trebuie văzută, nu doar ca sistem formal guvernat de 
reguli stricte, ci ca un proces continuu de învăţare, educaţia „autoadministrată”, educaţia care se 
întâmplă nu doar într-un loc anume, ci care poate să aibă loc peste tot este forma de educaţie 
necesară copilului. Poate că în contextul actual expresia „Ai competenţe, ai parte!” este mult mai 
valabilă decât „Ai carte, ai parte!”. Echiparea cu competenţe, cu un întreg arsenal de abilităţi, 
atitudini, aptitudini, valori, cunoştinţe apare tot mai des în discursul public, în documentele oficiale 
despre educaţia continuă, despre ceea ce trebuie făcut pentru a reuşi în viitor. Ceea ce se spune nu 
reprezintă o noutate, nevoia de a avea un set de instrumente cu care să izbândeşti în viaţă fiind chiar 
foarte veche. Activităţile  extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor 
şcolare şi asupra integrării sociale în general.  
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Activitatea extracurriculară e o componenetă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rînd, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. Ele 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

Rolul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării 
în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
- cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afara 

şcolii; 
- au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 
- ţin de ansamblul şcoală - comunitate - familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate; 
- oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora. 
Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor  

şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile; 

- activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activități care valorizează toate aspectele personaltăţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor; 

- participarea la activităşi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care 
acestea o presupun: 

- activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; 
- activităţi sportive de echipă; 
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- activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor); 
- activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare); 
- cluburi şcolare. 
În timp, însă, se evidenţiază o mare varietate a activităţilor extraşcolare şi anume:excursii şi 

vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru, vizite la insituţii publice, excursii la 
obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la alte unităţi de învăţământ, activităţi literare, 
activităţi ce vizează protejarea mediului etc.   

a) Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un 
mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

b) Vizionarea unor filme, spectacole de teatru operă, balet le educă gustul pentru frumos. 
c)  Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenescă şi 

patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural - ştiinţific. 

d) Concursurile oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, promovând 
valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair plaz-ul competiţional. 

e) Spectacolele introduc copilul în lumea minunată a artei, consituind o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice, apelând la afectivitatea copilului. 

f)Taberele de vară presupun reunirea mai multor elevi în perioada vacanţelor şcolare. Pot fi: 
şcolare, cu sejur de o zi / săptămână, de întremare a sănătăţii, de odihnă (recreere), de formare într-
un anumit domeniu de activitate. 

g) Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. 
Cadrele didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extraşcolare pentru 

învăţare. Ei sunt cei care se implică în mod direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare, dar sunt şi cei care pot observa imediat impactul pe care aceste activităţi îl are la 
nivelul elevilor. Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la 
dezvoltarea cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor, iar achiziţiile dobândite în contextele de 
învăţare din acestea le pot servi elevilor ca suport pentru învăţarea în activităţile de la clasă.  

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relevante pentru activitatea desfăşurată. 
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Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore.  

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

 În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

 O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

 O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

 În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

 Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
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echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

 Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple 
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice… la care să fie invitați părinții sau membri 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel 
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților 
declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc 
emoții puternice. 

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel 
transmițând sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și 
părinții ar contribui la aceste momente. 

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 
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Varietatea perspectivelor teoretice asupra procesului de învăţare demonstrează, pe de o parte, 

complexitatea acestui fenomen, multitudinea de unghiuri de vedere din care poate fi analizat, iar pe 
de altă parte este o dovadă a dinamicii şi a vitalităţii acestui fenomen, o dovadă a permanentei 
dezvoltări a concepţiilor cu privire la modul în care se desfăşoară procesul învăţării. 

„Teoriile învăţării, constituite pe baza diversităţii şcolilor şi a curentelor psihologice, explică 
procesul învăţării folosind sistemul specific de concepte şi legi prin prisma cărora este studiată 
învăţarea în cadrul acestor şcoli.” (Panţuru, S., 2002, p.60). Teoriile învăţării pot fi grupate după 
mai multe criterii, cele mai cunoscute clasificări fiind realizate de către Hilgard şi Bower, iar la noi 
de către profesorul I. Neacşu de la Universitatea din Bucureşti.  

Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată într-o formă accesibilă vârstei. Educaţia curriculară 
realizată prin procesul de învăţământ, nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra 
copilului de către celelalte contexte: informale și nonformale. Rămâne cadrul larg al timpului liber 
al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.  În acest 
cadru, informal, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurrriculară realizată dincolo de procesul de învăţământ  îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare, 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilitatea să-şi cunoască elevii, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor obiectivul principal al școlii– pregătirea copilului pentru viaţă. 

O temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive  care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe 
ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este 
de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal.  Datoria 
noastră de dascăli este de a-i crea elevului conjuctura care să îl ajute să dea frâu liber imaginației, să 
își valorifice înclinațiile, dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Activitățile turistice, de exemplu,  sunt activități extracurriculare cu o deosebită valoare 
formativă, indiferent de forma în care sunt realizate: plimbări, excursii sau tabere. Serbarea școlară 
este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diverselor evenimente de 
însemnătate națională sau internațională, de tradițiile și obiceiurile statornicite în școală. Carnavalul 
este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mișcare și surprize, capabilă să ofere elevului ocazia 
de a lua singur decizii, de a-i stimula încrederea în sine într-o atmosferă de comunicare liberă. 
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Concursurile sunt forme competiționale de activitate extrașcolară organizate pe diferite teme. 
Vizionarea spectacolelor, a filmelor sunt forme de activități prin care elevul nu doar dobândește 
informații, ci este stimulat spre activități de pictură, dans etc. determinând astfel și dezvoltarea 
creativității. Am dat doar câteva exemple de activități la îndemâna oricărui cadru didactic și la care 
elevii participă cu siguranță cu drag. 

Psihologii apreciază că, în funcție de vârstă, elevii pot aprecia diverse activități, se pot implica 
în ele sau pot refuza să participe deoarece li se pare că nu este pe placul lor sau este prea greu. Este 
important deci să ținem seama de vârsta copilului și de preferințele acestuia. Un eșec ar atrage după 
sine refuzul de a participa la activitate sau chiar formarea unei imagini negative despre sine.  
Important este să alegem acele activități care permit elevilor să aleagă, să-și exprime opinia, să-și 
folosească resursele și creativitatea într-un scop precis.  

Părinții au nevoie să știe că impunerea obținerii unor performanțe în aceste activități 
extrașcolare conduce la crearea unei presiuni, a unei tensiuni și poate avea drept rezultat refuzul 
copilului, retragerea, dispariția oricărui interes și, pe termen mai lung, apariția unui complex de 
inferioritate. 
      Pe de altă parte, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea 
spontaneității și creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. Copilul are capacitatea 
de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de folos sau ce nu este atractiv 
pentru el. A experimenta și a cunoaște liber îi poate permite apoi să simtă ceea ce este potrivit 
pentru el. 

 
 
Bibliografie:  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. preșc. Irimuș-Jurcuț Maria Teodora 
 
 
Educaţia extracurrriculară   are un rol şi loc bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Procesul educaţional impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar   parteneriatul educaţional devine, astfel, o necesitate. 

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt foarte importante întrucât contribuie  la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare, prin intermediul acestora  se dezvolta şi   anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. 

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, 
atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, 
 vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. 

Am ales să descriu trei activități extrașcolare la care 
copii au participat cu plăcere. 

Vizita la Biblioteca Județeană a avut un rol major în 
dezvoltarea personalității copiilor cultivându-le dragostea 
pentru carte și citit. Impactul a fost unul colosal întrucât 
copii și-au îndemnat părinții să îi ducă la bibliotecă pentru 
a-și împrumuta cărți. 

                                                                                                                                                                     
La teatrul Arcadia , copii au fost fascinați de povestea 

expusă de actori precum și de efectele de scenă. Au învățat 
că meseria de actor trebuie respectată pentru munca depusă, 
precum  și-au descoperit plăcerea de a viziona și alte piese 
de teatru. A fost o experiență unică care a rămas cu 
siguranță în sufletele copiilor.  

 
În această lume modernă, plină de probleme şi situaţii 

solicitante, este nevoie de Biserică, de repere stabile, de 
valori care nu se schimbă. Educaţia, bunele maniere, 
regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. 
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Prin urmare, prin participarea la astfel de evenimente îi ajutăm pe cei mici să își dezvolte 
abilitățile de comunicare și socializare, observație, de dezvoltare a culutrii, memoriei și imaginației, 
ajutându-i să deprindă obiceiuri pozitive. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE                                            
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
Prof. inv. presc. Irina Ciorap 

G. N. P. Letcani, jud. Iasi 
 
 
Experienta arata ca dobandirea de cunostinte precum si formarea priceperilor și deprinderilor au 

loc odata cu contactul direct cu natura prin iesirea acestora in aer liber, vizite la gradina botanica, 
iesiri cat mai dese la muzee, diverse expozitii, in parc sau pur si simplu atentia ce I se acorda  
copilului prin exemple bune de urmat. 

 
,,Cum se fabrica?”, ,,Cum functioneaza ?”, ,,De  unde  vine ploaia?”, ,,Unde au disparut 

dinozaurii?”, ,,Unde se ascunde soarele?”,…iata asadar o serie de intrebari ce ne conduc la relatia 
om-om, om-natura si importanta actiunilor intreprinse de catre om supra acesteia. 

 
Un prim-pas in contactul cu societatea, respectiv natura, prescolarul il are atunci cand,in 

gradinita participa la activitati desfasurate inafara institutiei, atunci cand i se solicita de catre 
doamna educatoare sa vorbeasca despre ce stie, ce a constatat, ce anume i-a placut sau ce ar mai 
vrea sa afle in legatura cu subiectul abordat. 

 
 Descoperim in aceste activitati extrascolare un mijloc prin care se reuseste sa se formeze la 

prescolari notiunea de timp, un mijloc de imbogatire a cunostintelor acestora si in acelasi timp se 
constata o imbunatatire a relatiei copil-adult prin depasirea barierei care ii face ape unii dintre ei 
mai timizi, mai reticenti si cu intrebari limitate. In acelasi timp descoperim ca se dezvolta modul de 
gandire, aceasta devenind mai critica dar si mai creativa. 

 
 Curiozitatea prescolarilor trece uneori granitele imaginatiei si nu se limiteaza doar la ceea ce li 

se prezinta; orizontul de cunoastere al celor mici se largeste, bagajul de cunostinte se mareste si 
treptat,acestia din urma ajung sa realizeze ca tot ceea ce il inconjoara are legatura  si cu el si ca, mai 
tarziu totul va depinde de rezultatul actiunilor sale. 

 
 Aceste iesiri in parc,minii –excursii de o zi, creeaza oportunitati pentru cadrele didactice de a-si 

sustine lectiile despre plante, copaci, flori, animale sau fenomene ale naturii. In plus, prescolarii 
intrand in direct cu natura si cu tot ce formeaza mediul inconjurator au parte de formarea de noi 
priceperi si deprinderi si li se educa simtul estetic, precum si trairile affective. 

 
 Diverse vizite la sediul politiei, a pompierilor, la serviciul de ambulata pot fi surse de inspiratie 

pentru a alege o meserie, pentru alegerea unui ,,model” in viata; prescolarii pot avea parte de si mai 
multa actiune, isi pot largii propriul orizont in materie de cultura generala si totodata isi pot 
imbogatii vocabularul cu cuvinte noi si expresii. 

 
Prin activitatile extrascolare prescolarii isi pot dezvolta personalitatea si pot fi capabili sa 

actioneze autonom si creativ in diverse situatii de viata. 
 
 Invatarea depaseste prin aceste activitati cadrul formal al scolii. Organizarea invatarii pe 

criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficienta intr-o lume dinamica si complexa, 
caracterizata de explozia informationala si de dezvoltarea faraprecedent a tehnologiilor. O invatare 
dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice traditionale poate fi mai profitabila din 
perspectiva omului contemporan. 

 

41



                
Şcolarul zilei de mâine 

 

Profesor Irina Nicoleta Șarapatin                                                         
Școala Gimnazială Sîmbotin, județul Gorj 

 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori – “Descoperirea copilului”) 

Educaţia extracurriculară are un rol bine stabilit în formarea personalităţii elevului, încă de la 
vârsta preşcolară. O educaţie eficientă, completă depinde de modul se lucrează cu copilul în vederea 
dezvoltării personale. Misiunea primordială a activităţilor extracurriculare este aceea de a contribui 
la integrarea socială a copiilor şi îndeosebi la îmbunătăţirea capacităţii de adaptare la situaţii noi.  

Procesul educaţional presupune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, astfel 
respectându-se programa şcolară pe nivel de studiu, dar şi cunoaşterea şi dezvoltarea de noi 
aptitudini în practică, în viaţa de zi cu zi.  

O abordare structurată a materiei, dar şi punerea în practică a noţiunilor învăţate treptat ajuta la 
dezvoltarea gândirii critice a copilului. De regulă, activităţile extraşcolare sunt prezentate şi 
realizate într-o manieră atractivă, cu caracter relaxant, astfel ieşind din sfera rigidă a unei săli de 
clasă.  

Activităţile extraşcolare abundă în structuri aparte, fiind îndeosebi variate şi bogate în conţinut. 
Prin intermediul activităţilor desfăşurate în afara mediului adesea rigid din şcoală, cum ar fi 
atelierele creative, excursiile, taberele, vizitele la muzeu sau piesele de teatru, copiii pot fi stimulaţi 
în a-şi îmbogăţi sfera cunoştinţelor, dar şi a unui hobby, prin cunoaşterea altor medii. Curiozitatea 
poate fi stârnită doar prin prezentarea de situaţii noi şi prin participarea necondiţionată la acestea.  

Un punct forţe al activităţilor extracurriculare este acela că ajută copilul să interacţioneze cu 
persoane de vârste diferite, din medii diferite, ceea ce îi ajută că îşi dezvolte abilităţile de cooperare, 
de negociere şi de toleranţă în relaţia cu ceilalţi. Elevii sunt îndrumaţi să îşi dezvolte gândirea 
critică, independentă, să abordeze ideile noi cu toleranță, respect şi interes. Finalitatea pozitivă a 
activităţilor extracurriculare face că acestea să fie o sursă inepuizabilă de aptitudini pentru elevul 
modern.  

Referindu-ne la citatul oferit în primele rânduri, este esenţial că elevul să fie pregătit pentru ziua 
de azi, dar în special pentru ziua de mâine. Singura modalitate de a fi pregătit pentru viitor este 
expunerea la situaţii noi, diferite, din ce în ce mai des. Or, abordarea tradiţională a materiei la clasă, 
încă existentă în majoritatea unităţilor şcolare devine deja insuficientă în acest sens. De aceea, în 
procesul instructiv-educativ, se caută noi direcţii pentru a ajuta elevul zilelor noastre, deja expus la 
informaţie din diverse surse, să se adapteze prezentului şi să poată face faţă provocărilor lumii 
moderne, aflată în continuă mişcare şi schimbare.  

Schimbarea aduce cu sine sentimente diferite, de la curiozitate şi interes până la teama de 
necunoscut. De aceea, este important ca educatorii să propună şi să faciliteze situaţii noi în care 
elevii să interacţioneze cu alte persoane şi să îşi dezvolte noi aptitudini. Putem asemăna acest proces 
de adaptare la viaţa reală cu dezvoltarea imunităţii la copiii de vârsta mică, prin expunerea constantă 
la diverse medii.  
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Treptat, vom putea observa beneficiile activităţilor extracurriculare în comportamentul 
şcolarului, în felul în care interacţionează cu persoanele deja cunoscute şi în capacitatea de abordare 
şi rezolvare a conflictelor şi a situaţilor noi. 
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Activităţile extraşcolare în grădiniţă 

 
Prof. ȋnv. preşc. ISCU MIHAELA-IZABELA 
Grădiniţa cu P. N. NR. 1, PODURI, BACĂU 

 
 

Pentru a moderniza şi perfecţiona procesul instructiv-educativ trebuie să îmbinăm activităţile 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Combinarea lor  are multiple valenţe formative, pentru că permit 
afirmarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.  

 
Cadrul didactic îşi poate manifesta creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi 

astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 
 
Eficienţa educaţiei  în școala contemporană depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel 
sunt necesare activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. 

 
Conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în 

cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile 
de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau 
sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de 
a-şi fixa și îmbunătăţi cunoștinţele legate de aceste animale. 

 
Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare de învăţare care urmăresc îmbogăţirea 

informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor 
domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi 
util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa trebuie să 
ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

 
Activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă în cadrul acestor activități sunt: serbări desfăşurate 

cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte, desfăşurarea unor 
concursuri în grădiniţă: Europreșcolarul, Formidabili, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 
1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte grădiniţe, primărie, dispensarul comunei, biserica.  

 
Activităţile extracurriculare  în procesul instructiv educativ îl atrag pe copil să participe cu 

plăcere şi interes de activităţile propuse. Prin aceste activităţi, se transmit copiilor, în mod 
sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri.  

 
Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui 

comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 
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În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, copiii maniestă creativitate, imaginaţie, 

atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 
 
Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 

ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.  

 
Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 

educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se 
transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

 
Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 

interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor. 

 
În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 

deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează 
activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. 

 
Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, 

căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le 
păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Prof. Istrate Adriana 
 
 

Educatia extrascolara isi are rolul sau bine stabilit in procesul educational. Procesul educaţional 
impune imbinarea activitătilor curriculare cu cele extrascolare, acestea devenind deosebit de 
importante pentru ca ele contribuie la gândirea şi completarea procesului de invatare. Prin 
intermediul activitatilor extrascolare se pot dezvolta şi explora  anumite  inclinaţii şi aptitudini ale 
copiilor. Pentru ca au un caracter atractiv, copiii  participa intr-o atmosfera relaxanta, cu insufletire 
şi daruire, la astfel de activitati, imbinandu-se utilul cu placutul. 

 
Activitaţile extraşcolare au ca scop dezvoltarea unor aptitudini, antrenarea elevilor in activitati 

cat mai variate, trezirea  interesului pentru activitati socio culturale, elevii se integreaza mai usor  in 
mediul scolar, primesc suport in reusita scolara iar talentele personale se pot descoperi, dezvolta si 
chiar fructifica.   

 
Activitatile extrascolare au beneficii cum ar fi crearea unor experiente emotionale si relationale 

puternice si imediate, care sunt imposibil de creat in procesul de predare folosind metode cognitive, 
permit participantilor să se relaxeze, să se elibereze de modul convenţional de functionare si sa se 
lase cuprinsi total de activitati, experientele comune ale participantilor creeaza o atmosfera coerentă 
de grup mult mai rapid, astfel incat calitatea invatarii intr-un grup social atinge un nivel superior si 
creeaza un mediu securizant si prietenos.  

 
Creand acest climat favorabil, te poti chiar apropia de copil si se pot aborda probleme serioase 

cu care ne confruntam sau se confrunta familiile: conflictele elevi-elevi, copil-parinţi, parinti-scoala, 
dificultătile de comunicare in familie, abilitatile reduse de rezolvare a problemelor, rigiditatea în 
gandire, autoritarismul, etc. 

 
Activitati extrascolare pe care le intalnim frecvent in scoli sunt: tabere, excursii, piese de teatru, 

sezatori, ateliere de creatie,  vizite la muzeu sau Gradina Botanica. Copiii  pot fi stimulati si isi pot 
imbogati imaginatia creatoare, cunoştinţele,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, 
 participand la ateliere de creaţie, punand in scena diferite piese de teatru. Asa putem dezvolta si 
spiritul critic (constructiv) dar si gandirea independenta, toleranta fata de nou, depistarea si 
rezolvarea unor probleme. 

 
Excursiile, vizitele la muzee invata elevii a preţui valorile noastre  culturale, folclorice şi 

istorice, imbogatesc cunostintele acestora in ceea ce priveste frumusetea tarii noastre. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele in starea lor naturala, isi pot face o imagine de 
ansamblu despre evolutia speciei umane, despre traditii, obiceiuri etc.  

 
Spectacolele, pisele de teatru, filmele educative ii ajuta pe acestia sa paseasca in universul artei, 

creand impresii puternice. Concursurile scolare sunt menite a starni interesul elevului pentru diferite 
obiecte si pot avea o importanta majora in orientarea profesionala a acestora. 

 
Activitatile extrascolare sunt frumoase si atractive la orice varsta. Ele produc bucurie, trezesc 

interesul si ajuta la dobandirea de noi cunostinte,  completeaza procesul de invatare si dezvolta 
inclinatii si aptitudini. 
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Proiectul de parteneriat educaţional  

„Să ne amintim de Luceafărul poeziei românești!”,  
derulat la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj 

 
 

Prof. dr. Diana-Elena ISTRATE 
Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj 

 
 
 
În perioada 9-20 ianuarie 2019, la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj s-a desfășurat 

proiectul de parteneriat educațional „Să ne amintim de Luceafărul poeziei românești!”, în 
colaborare cu Biblioteca Municipală ,,Şcoala Ardeleană” Blaj, director Simona Frâncu, și cu 
Asociaţiunea ASTRA, Despărţământul „Timotei Cipariu” Blaj, preşedinte prof. Ioan Mihălțan. 
Coordonatorii proiectului sunt: prof. dr. Istrate Diana – Elena, director adjunct prof. înv. primar 
Mirela Bălău, director prof. dr. Alina-Maria Dulău, bibliotecar Viorica Muntean, prof. Simona 
Frâncu.  

 
Scopul activităților propuse în acest proiect a fost cunoaşterea unor aspecte esenţiale ale vieţii şi 

operei poetului Mihai Eminescu şi ale popasului său la Blaj, precum și dezvoltarea expresivităţii şi a 
simţului artistic al elevilor prin abordarea creaţiei eminesciene. 

 
Programul artistic organizat în biblioteca școlii, de către profesoarele pentru învățământul 

primar Mirela Bălău, Felicia Ignat, Simu Lavinia, Mărginean Lavinia împreună cu bibliotecara 
Viorica Muntean, s-a bucurat de prezența doamnei profesoare Natalia Comșa din Blaj, care a oferit 
elevilor din clasele primare un moment special, prezentând aspecte interesante din copilăria 
poetului.  

 
Proiectul educațional dedicat lui Mihai Eminescu, la 169 de ani de la naștere, a cuprins 

numeroase activități ale elevilor (moment literar-muzical, expoziție de desene), desfășurate sub 
îndrumarea cadrelor didactice ale școlii: Alina Dulău, Diana Istrate, Carmen Prainer, Iulia Ciolan, 
Mihaiela Marcu, Adela Corbean, Mihaiela Petru, Crina Frățilă, Rozina Mărginean, Susana Șuteu.  

 
Proiectul educațional s-a derulat pe trei secțiuni. Prima secțiune – A fost odată ca-n povești… – 

a inclus prezentarea de către elevi a unor  informaţii importante cu privire la biografia, opera şi 
popasul eminescian la Blaj, vizionarea unor prezentări PowerPoint, vizionarea expoziţiei de carte cu 
principalele opere ale lui Mihai Eminescu, texte scrise în limbile română, engleză, franceză, 
maghiară.  

 
În a doua secțiune, Mihai Eminescu văzut prin ochi de copil, s-au organizat concursuri pe grupe 

(careuri, completare de versuri, crearea unor cvintete, figuri de stil din creația eminesciană), 
realizarea unor desene  și colaje inspirate de creaţiile marelui poet, expoziţie cu lucrările elevilor. 
Ultima secțiune – Eminescu mai aproape de noi – a presupus audierea unor poezii şi cântece, 
recitarea unor poezii eminesciene, un maraton de recitare, un medalion literar – muzical. 

 
În această perioadă a anului, elevi și cadre didactice am avut parte de momente pline de 

spiritualitate, împărtăşind ideile poetului însuşi: Lumea toată-i trecătoare,/ Oamenii se trec şi 
mor…/ Numai poetul/ Ca păsări ce zboară/ Deasupra valurilor,/ Trece peste nemărginirea 
timpului. (Numai poetul…). 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE 
 

Prof. Înv. Preşc. ISTRATE DORINA 
Grădiniţa Nr. 229, Sector 6, Bucureşti 

 
 

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele.  
Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” 

Pestalozzi 
 
 
Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 

grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. În 
procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să 
fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod 
sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – 
participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze 
limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. Toate activităţile 
extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele 
capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această societate 
plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii 
lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original 
personalitate. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea 
educatorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să 
se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia 
anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei 
corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul 
serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi 
obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului 
popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor 
activităţi extracurriculare. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor 
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 
acţiuni frumoase şi valoroase. Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la 
educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea 
unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. În cadrul 
activităţilor organizate în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii  dobândesc o mare cantitate de 
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informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări despre structura şi condiţiile de viaţă ale 
unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi 
bogăţiile patriei, despre trecutul istoric al poporului român. Copilul care a învăţat să admire natura, 
parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe viaţa insectelor, va deveni prietenul 
naturii, apoi protectorul ei. În urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone ale ţării şi în 
natură, în mediul social, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii 
în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar cu materialele culese îşi îmbăgăţesc jocurile de 
creaţie şi activităţile practice. În preşcolaritate copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în 
legătură cu mediul. Fiecare contact cu mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu 
cuvinte noi, ce denumesc lucruri şi caracteristici ale acestora. În preşcolaritate copiii sunt foarte 
receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul. Fiecare contact cu mediul înconjurător 
îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu cuvinte noi, ce denumesc lucruri şi caracteristici ale acestora. 
În preşcolaritate copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul. Fiecare contact 
cu mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu cuvinte noi, ce denumesc lucruri şi 
caracteristici ale acestora. 

În preşcolaritate copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul. Fiecare 
contact cu mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu cuvinte noi, ce denumesc 
lucruri şi caracteristici ale acestora. 

Folosirea în mod educativ, plăcut şi recreativ a timpului liber contribuie în acelaşi timp şi la 
dezvoltarea fizică a copiilor, prin mărirea varietăţii de mişcări a jocurilor desfăşurate în aer liber. 
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EDUCAREA COPIILOR PRIN ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE 

 
Educatoare: ISTRATE MARINELA 

Grădiniţa P. P. NR. 7-structura P. P. NR. 1 DEVA 
 
 
Activităţile extraşcolare fac parte din educaţia nonformală. Aceste acţiuni se caracterizează 

printr-o mare varietete şi flexibilitate, oferind o mai bună posibilitate de pliere pe interesele, 
abilităţile şi opţiunile particulare ale preşcolarilor. Ele pot fi: vizite la muzeu,excursii, cluburi, 
cercuri ştinţifice, vizionări de poveşti, teatru, spectacole, etc.  

Aceste activităţi permit lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite 
domenii, dezvoltarea unor aptitudini şi interese speciale. Ele prezintă avantajul unui spaţiu 
instructiv educativ mult mai flexibil, decât cel strict şcolar, oferindu-i copilului o mai mare libertate 
de acţiune.  

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase.  

Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţei constituie, de 
asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie 
însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul 
artistic. 

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire. 
Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, preşcolarii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc 

autentic şi sincer situaţiile reale. 
Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 

realizază prin intermediul serbărilor. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare copil şi susţinută de suportul afectiv, contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei. 

 
Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru ţară, pentru frumos, fiind un 

prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât pentru copii cât şi pentru părinţi. 
 

 
 

Vizionările, spectacolele, teatru, sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei în grădiniţă. 
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TEATRU DE MASĂ:”SĂRBĂTOAREA  TOAMNEI”  
 

 
 
Excursiile şi drumeţiile, ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 

cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii, dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări despre condiţiile de viaţă ale 
unor plante şi animale, despre succesiunea anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile ţării, 
despre trecutul poporului român. 

În cadrul proiectelor de parteneriat educaţional, care se desfăşoară în grădiniţă, copilul  vine în 
contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu comunitar variat şi necunoscut 
pentru el.  

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii, o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 
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ABORDĂRI  INTERACTIVE- INTERDISCIPLINARE- EXTRAŞCOLARE 

ALE FIZICII ÎN GIMNAZIU- ROLUL LOR ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. Chimie- fizică Istrate Mihaela 
Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu’’ 

Localitatea  Târnăveni, Judeţul Mureş 
 
 

Cunoaşterea şcolară este  tot mai mult concepută ca un proces total, un proces al fiinţei în 
întregul său, ea nu se poate limita la procesele cognitive.                               

Metodele interactive pot fi instrumente pe care profesorii le  utilizează pentru ca lecţiile să 
devină mai interesante, să ajute elevii să realizeze judecăţi de valoare, să-i  sprijine în înţelegerea 
conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţă. 

Este foarte important în predarea fizicii şi a chimiei ca elevii să conştientizeze faptul că aceste 
ştiinţe au aplicaţii practice în viaţa cotidiană. În acest sens am solicitat elevilor includerea în 
portofoliile personale care reprezintă instrumente de evaluare complementară, a temelor referitoare 
la ,,Aplicaţii ale fizicii şi chimiei în viaţa cotidiană’’. Aceste piese de portofoliu pot fi sub formă de 
eseuri, proiecte etc. Exemple de astfel de teme şi aplicaţii sunt:  Vase comunicante- Indicatorul de 
nivel al unui cazan, închiderea hidraulică, indicatorul de nivel folosit în construcţii; Presiunea 
atmosferica- Cum se realizează prognoza meteo?; Presiunea hidrostatică- Scufundările submarine şi 
pericolele lor; Legea lui Arhimede- Linia de încărcare a vapoarelor; Aerostatele, baloanele cu aer 
cald; Electrizarea corpurilor- Fenomene electrice în atmosferă: fulgerul şi trasnetul; Curentul 
electric- Electrocutarea etc. 

Un alt aspect foarte important este evidenţierea elementelor de interdisciplinaritate şi 
transdisciplinaritate dintre discipline prin intermediul metodelor interactive, ceea ce dezvoltă 
gândirea critică a elevilor.  

Gândirea critică este un proces complex care începe cu asimilarea de cunoştinţe, cu dobândirea 
unor operaţii şi procedee mintale de procesare a informaţiilor, continuă cu formarea unor credinţe şi 
convingeri care fundamentează adoptarea unor decizii şi se finalizează prin manifestarea unor 
comportamente adaptive adecvate şi eficiente.  

Activizarea subiecților educației însemnă a-i determina prin strategii didactice diverse să devină 
autori conștienți ai propriei cunoașteri și de asemenea mobilizarea tuturor capacităților și 
competențelor de care dispun, precum și a creativității lor în vederea realizării unei instruiri și 
formări eficiente care să contribuie la dezvoltarea personalității lor. 

 Cu scopul dezvoltarii creativităţii şi a gândirii critice a elevilor folosesc frecvent în lecţiile de  
fizică metode interactive dintre care o să exemplific câteva și modul lor de aplicare în activităţi 
activizante. 

La clasa a VI-a am aplicat la Unitatea de învăţare ,, Interacţiunea” lecţii de investigaţie 
ştiinţifică. Am început activităţile cu lansarea întrebării „Un copil şi un adult îşi dau drumul cu 
coarda elastică. Care dintre ei ajunge mai jos?”, după care prin intermediul metodei Brainstorming  
ei şi-au expus părerile referitoare la aceasta.  

Pentru a înţelege mai bine interacţiunea şi efectele acesteia am proiectat un material video care a 
cuprins imagini cu interacţiuni şi efectele ei în viaţa cotidiană. Am realizat apoi  Harta „Ştiu. Vreau 
să ştiu.  

Am învăţat”, elevii au completat primele două rubrici, urmând ca ultima rubrică să se 
completeze după fiecare lecţie şi la sfârşitul   unităţii de învăţare, prin metoda ciorchinelui . Am 
aplicat de asemenea metodele „Gândim - Lucrăm în perechi – Comunicăm”, „Interviul în perechi”, 
„Brainstorming în grup”. Am utilizat mijloacele de învățământ: computer, videoproiector, filme 
didactice, fişe de lucru pentru elevi, manuale şi alte resurse cu informaţii referitoare la temă; (pentru 
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grupe de elevi): corpuri diferite, cântar sau balanţă cu etaloane de masă, dinamometru, elastice de 
diferite grosimi, hârtie milimetrică, riglă, tije, mufă simplă, stativ, cârlig cu discuri crestate, 
plastilină, minge de ping-pong.  

 La sfârşitul investigaţiei unităţii de învăţare elevii au reuşit să răspundă la întrebarea lansată, 
argumentând ştiinţific răspunsul folosind noţiunile dobândite: interacţiune, efectele interacţiunii, 
greutate, forţă elastică etc. 

La tema ,,Procedee de electrizare a corpurilor’’am folosit o îmbinare de metode tradiţionale şi 
metode moderne cum sunt: proiectul, investigaţia ştiinţifică, ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM 
INVAŢAT, conversaţia euristică, experimentul frontal şi demonstrativ, problematizarea, 
descoperirea dirijată, ciorchinele,  jocul didactic. Scopul principal al activitaţii a fost investigarea şi 
descoperirea procedeelor de electrizare şi a situaţiilor în care întâlnim electrizarea în viaţa cotidiană, 
precum şi evidenţierea aspectelor de interdisciplinaritate. S-a accentuat caracterul interdisciplinar al 
lecţiei de fizică cu chimia prin înţelegerea electrizării pe baza structurii atomului, cu geografia prin 
completarea noţiunilor referitoare la fenomenele meteorologice tunet, fulger, trăsnet cu explicarea 
acestora prin electrizare. La finalul activitaţii s- a revenit la metoda iniţială ŞTIU/ VREAU SĂ 
ŞTIU/ AM INVAŢAT şi s-a completat ultima rubrică cu noţiunile învăţate folosind metoda 
ciorchinelui.   

Evaluarea s-a realizat pe tot parcursul activităţii şi s-a urmărit progresul elevilor; ce ştiau înainte 
şi după această activitate. 

Proiectul este activitatea cel mai pregnant centratata pe elevi. Folosind cunoştinţele dobândite la 
chimie referitoare la reacţiile chimice, la Seria reactivităţii chimice a metalelor şi la fizică despre 
bateriile electrice şi rolul lor într-un circuit electric elevii clasei a VIII-a au proiectat şi apoi au 
realizat pila electrică Al-Cu din deşeuri.  

Metoda cubul presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 
permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. Pe fiecare faţa a cubului se scriu itemi 
care se încadreaza in cerinţele: descrie, compară, analizează, asociază, apalică, argumentează. O 
folosesc de obicei la începutul activităţilor cu scopul recapitulării noţiunilor anterioare, introducerii 
în tema nouă şi dezvoltării gândirii elevilor.   

Metoda Starbursting sau explozia stelară, este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii 
similară brainstormingului. 

Activităţile didactice bazate pe tehnicile moderne de predare-învăţare-evaluare, îmbinate 
armonios cu activităţile extraşcolare, reprezintă pentru studiul fizicii contextul cel mai favorabil 
familiarizării elevilor cu specificul gândirii fizice şi a metodei ştiinţifice de investigare a realităţii. 
Aceste activităţi moderne favorizează aprofundarea cunoştinţelor propuse de programa şcolară la 
fizică, de manualele şcolare, asigură deschideri intredisciplinare şi contribuie la formarea 
personalităţii elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                            

ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 
 

Prof. Înv. Primar Istudor Corina Luminița 
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Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  

Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 
profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
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procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.               

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.       

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca învățătoare, trebuie să oferim în mod gradat, in 
acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curăţarea. 
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Timpul liber al copiilor noștri 

 
Profesor IȘAN VIORICA 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 48, Brăila 
 
 

Timpul liber al copiilor noștri este bine să fie folosit pentru a-i ajuta să se dezvolte și mai mult. 
Este adevărat ca e nevoie și de câteva ore libere în care doar să se joace cu alții de vârsta similară, 
să se recreeze, dar vârsta preșcolară este și etapa marilor achiziții pe diverse planuri. Copiii noștri 
participă activ la propria lor educaţie. Acestora li se oferă nenumărate oportunități de a se descoperi, 
de a se cunoaște mai bine și de a se evidenția. 

În cadrul grădiniței se derulează programe de cunoaştere practică, pentru a oferi copiilor 
exemple concrete şi experienţe cât mai bogate pentru a-i ajuta să înţeleagă mai uşor cunoştinţele 
predate în clasă. Copiii au nevoie să vadă, să atingă şi să simtă ce este în jurul lor pentru a-şi 
satisface curiozitatea şi pentru a învăţa cu plăcere. Învățând prin practică, copiii sunt pregătiți să 
devină capabili să facă față unor situații- problemă şi să gestioneze corect provocările viitoare. 

Educația înseamnă mai mult decât acumularea unui volum cât mai mare de informații. Acest 
concept învechit de ,,învață cât mai mult” începe să fie depășit de pedagogia modern, acum punâdu-
se accent pe acțiunile de consolidare a acelor informații teoretice. 

Ce activități extrașcolare alegem pentru a le crea un program flexibil și în același timp educativ? 
Un prim criteriu de care ar fi ideal să ținem cont este cel de a forma și transmite încredere în 
propriile forțe. Apoi, promovarea de interacțiune socială și dezvoltarea intereselor personale sunt 
alte aspecte importante. 

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la grădiniță. Atunci 
când ieșim din grădiniță, cei mici sunt în afara cadrului formal al unității de învățământ și deci mai 
relaxați. În astfel de ocazii, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din experiențe 
practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare sunt serbările cu tematică diversă, expozițiile cu lucrări 
realizate chiar de ei, vizitele la ZOO, la grădina botanică, la muzee, excursii tematice, concursuri 
școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului verde sau chiar 
flashmob-uri. 

Vizitele tematice organizate pe parcursul unui an şcolar în diferite destinații alese în funcție de 
temele abordate de programa școlară, cum ar fi vizite la: televiziune, teatru, Grădina Botanică, 
cabinet medical, bibliotecă, piaţă, ferma de animale, muzee. Aceste experiențe oferă copiilor 
oportunităţi diverse pentru a învăţa mai ușor şi pentru a-şi descoperi pasiunile. 

Excursiile, taberele, proiectele ecologice și umanitare sunt surse bogate pentru susţinerea 
învăţării practice, ce vizează dezvoltarea creativităţii, dobândirea autonomiei şi spiritul de iniţiativă 
precum şi adaptarea copilului cu succes în societatea actuală. Deseori, copiii primesc oaspeți 
importanți care le povestesc despre diverse profesii cum ar fi: polițiști de la Brigada Rutieră, 
pompieri, actori, scriitori, doctori și sportivi de succes.  

Activitățile extrașcolare depind de preferințele personale ale copilului, însă sunt câteva pe care 
toți copiii de succes le practică. 

Sportul rămâne una dintre pasiunile celor mici, indiferent că este vorba despre fotbal, sah, karate 
etc. De cele mai multe ori, fiecare copil acceptă să practice unul dintre ele și chiar să-i placă ceea ce 
face.  

Cursul de actorie este o activitate extrașcolară din ce în ce mai la modă în aceste timpuri. Tot 
mai mulți dintre părinți și-au dat seama de importanța sa în viața de zi cu zi prin faptul că reușește 
să-i învețe pe cei mici să facă față cu brio diverselor situații în care sunt puși la grădiniță sau la 
joaca cu prietenii. Foarte interesant este faptul ca în scurt timp devin mai dezinvolți, că scapă de 
tracul din fața camerei și că reușesc să socializeze mult mai ușor decât înainte. 
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Activitățile extașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea 
și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritual de inițiativă, toleranța față de ideile 
celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctual de vedere și de a critica constructiv, 
toate fiind attribute necesare unui individ pentru reușita în viață. 

Când este vorba de activități extrașcolare, cadrele didactice au de susținut o adevărată probă de 
creativitate! 

În concluzie, ține minte că, înainte de toate, copilului trebuie să-i facă plăcere activitatea 
extrașcolară la care participă, și nu să-l obligi să continue ceva ce îl stresează și poate să-i provoace 
diverse angoase chiar. 
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Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare” [5, p. 288]. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, 
vizionând spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 
Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţiri experienţei de 
viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și „Prin conținutul 
lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, cu participare 
benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” [5, p. 454]. 

Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat 
de interesele cognitive ale elevilor şi de dorinţele lor. Cercetările recente din domeniul 
psihopedagogiei arată că utilizarea povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor. 
Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le 
capteze atenția, care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile 
artistice sunt extrem de potrivite în educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea 
contemporană. Aceste metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și 
extind viața socială a elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează 
comunicarea conținutului prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; 
conduc la apariția unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței 
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emoționale a copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și 
acțiunilor celuilalt. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu 
plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor 
artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea 
metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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"SCOPUL EDUCAȚIEI ESTE ACELA DE A SCHIMBA O MINTE GOALĂ CU UNA 

DESCHISĂ" (MALCOLM  FORBES) 
 
Școala ideală – un tărâm al cunoașterii, o poartă către educație, deschizătoare de drumuri 

infinite.  
Școala azi - programe încărcate, factor de stres, timp limitat pentru activități practice, schimbări 

menite să-i debusoleze pe elevi, cantitate în detrimentul calității, și lista ar putea continua. Școala ar 
trebui să redevină instituția în care elevii pășesc cu încredere și speranță într-un viitor mai bun. 
Informațiile variate și din abundență nu fac decât să îi bulverseze pe elevi, mulți dintre ei începând 
să își pună întrebări legate de utilitatea celor învățate la școală.  

Ca și cadru didactic,  am ajuns la concluzia că elevii au tendința să învețe mai ușor noțiunile pe 
care ei le consideră importante și viabile. Elevii zilelor noastre au dezvoltat un puternic simț critic, 
au o cu totul altă viziune asupra școlii decat cea pe care o aveau părinții lor cu 30 de ani în urmă. 
Accentul este pus mai degrabă pe utilitate și calitate, decît pe cantitate și acumulare de informații 
neviabile. Elevii noștri fac parte dintr-o generație diferită, o generație căreia nu îi este teamă să își 
expună punctul de vedere, o generație menită să își ia viitorul în propriile mâini.  

În această lume în continuă schimbare, profesorii trebuie să învețe să se adapteze nevoilor și 
cerințelor acestei generații de elevi care funcționează mult mai bine ca factor activ în procesul de 
educație, decît să fie pur și simplu un receptacul al informațiilor oferite de profesor. Pe scurt, un 
profesor cu gândirea de ieri nu se poate adapta școlii de mâine.   

Materia predată trebuie să implice și activități interactive, pentru a lăsa loc și elevului să se 
implice în procesul de invățare. Se va pune accentul pe învățarea prin descoperire în detrimentul 
metodei deductive, bazată pe celebra formula  predare-memorare-ascultare. Activitățile educative 
care au loc în afara clasei, activitățile extrașcolare, pun accentul pe învățarea inductivă, modalitate 
care oferă elevilor posibilitatea de a învăța prin explorare și descoperire și reprezintă o continuare a 
procesului educațional.  

Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional este esențial în contextul actual al 
sistemului de învățământ. În  Săptămâna Altfel "Să știi mai multe, să fii mai bun", elevii nu se mai 
simt constrânși de spațiul limitat pe care îl au la dispoziție în cadrul sălilor de curs. Activitățile la 
care participă în această perioada sunt realizate de către cadrele didactice cu scopul de a le lărgi 
orizontul, de a afla lucruri noi. Există o varietate de teme și de activități care pot fi realizate în 
cadrul acestei săptămâni, precum: 

 activități de voluntariat; 
 activități sportive; 
 activități artistice și culturale; 
 activitati ecologice. 

Aceste activități au scop educațional, de întregire a personalității elevilor, de a îi aduce mai 
aproape de valorile și principiile actuale. În cadrul  activităților, elevii tind să lege relații mai 
strânse, legături poate imposibil de obținut în cadrul clasei. De asemenea și rigiditatea relației 
profesor – elev are tendința să dispară. Excursiile, vizitele la muzeu sau drumețiile tematice au rolul 
de a transforma  atât elevul cât și cadrul didactic. Se pun bazele unor legături noi care se vor 
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proiecta pozitiv și în sala de clasă. În cadrul  acestor ieșiri din spațiul școlar, elevii si profesorii 
redevin ei înșiși, cei dintâi dornici de  a vedea cât mai multe lucruri și locuri noi, iar profesorii 
pregătiți să le ofere copiilor toate informațiile necesare într-un cadru lipsit de rigoare și contrângeri.  

Învățarea din plăcere, dorința de cunoaștere, conectarea cu natura, toate sunt atributele omului 
educat, care nu asistă pasiv la tot ce se întîmplă in jurul lui, ci devine implicat în procesul 
educațional. 

Rolul activitaților extrașcolare este acela de a-i face pe copii dornici să își  cunoască istoria, 
cultura și valorile care au stat la baza formării acestui neam, de a-și iubi țara, de a fi toleranți unii cu 
ceilalți și nu în ultimul rând, de a le hrăni curiozitatea specifică vârstei.  
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Activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate în şcoală au ca obiectiv formarea 
continuă, învăţarea pe tot parcursul vieţii, comunicarea, toleranţa, accesul la cunoaştere, la valorile 
culturale, ştiinţifice, care să pună în valoare calităţile speciale ale dascălilor şi disponibilitatea 
acestora de a participa la formarea tinerei generaţii. 

Redefinirea permanentă a calităţii educaţionale şi eficientizarea procesului instruc-tiv-educativ 
sunt obiective pe care am dorit să le atingem în pregătirea elevilor creându-le astfel posibilitatea 
dezvoltării creativităţii în orice domeniu. 

Mediul învăţării şcolare trebuie să fie suficient de stimulativ şi diversificat spre a oferi fiecărui 
elev o motivaţie susţinută. De aceea, activităţile cu şcolarii trebuie organizate în aşa fel încât să 
permit elevilor să exploreze şi să folosească legăturile interdisciplinare, instrumentale, intelectuale 
şi emoţional afective, proprii unei educaţii integrale. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară 
trebuie să cuprindă masa de copii. 

Prin conţinut bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde,”serbarea  şcolară” 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Copilul trebuie educat să 
respecte propriile valori culturale. 

O altă activitate deosebit de plăcută este ”excursia”,care ajută la dezvoltarea intelectuală şi 
fizică a copilului, reprezentând finalitatea unei activităţi  îndelungate de pregătire psihologică a 
elevilor. 

Prin astfel de activităţi putem contribui la dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
democratice la elevi, stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală cât şi spiritul de întrajutorare 
şi solidaritate de grup, spiritul critic, capacitate de argumentare de a acţiona şi rezolva probleme în 
mod responsabil.          

În stimularea creativităţii, un rol deosobit îl constituie ,, biblioteca şcolară”,care-l pune pe copil 
în contact cu cărţile pe care acesta nu le poate procura. 

Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii 
frumoase pe care elvii pot să le folosească oriunde. Aceste activităţi presupun o continuă 
perfecţionare a metodelor folosite,   stimulând totodată iniţiativa,fantezia şi contribuţia creatoare a 
cadrului didactic implicat. Ca urmare, taxonomia de activităţi şi de arii de conţinut din şcoală nu 
sunt numai simple date obiective,ci oportunităţi de a valorifica, de a educa, şi de a determina 
învăţarea deschisă, peste tot şi pe parcursul vieţii în folosul civilizaţiei noastre. 
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 (Apostolii adunaţi în Cenacol discută despre cele întâmplate.) 
Andrei: 
- A spus că va învia, şi iată că este a treia zi, şi nu s-a întâmplat nimic. 
Petru: 
- Şi nu crezi că va învia? Doar nu mi-a spus mie, că mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori 

mă voi lepăda de El? 
N-am crezut, dar cum a spus El, aşa a fost. 
Bartolomeu: 
- Eu la început m-am îndoit de El, atunci când am spus că: "Din  Nazaret,  poate  ieşi ceva 

bun?" apoi am crezut în El, şi  L-am recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu, dar acum nu mai ştiu ce 
să cred! 

Filip: 
- Dar El ne-a spus de trei ori, că va fi chinuit, omorât şi că a treia zi va învia! 
Ioan şi Iacob: 
- Şi noi care am sperat atât de mult că vom sta unul la stânga Sa şi altul la dreapta... 
Iacob: 
- Şi totuşi, dacă Domnul ne-ar fi ascultat cererea, am fi fost unul la stânga şi altul la dreapta, în 

locul celor doi tâlhari de pe cruce! (se adresează lui Ioan) 
- Vezi, bine ne-a spus El, atunci, că nu ştim ce cerem! 
- Mai bine, că nu ne-a ascultat cererea. 
Ioan: 
- Nici acuma nu-i târziu! Eu trăiesc cu convingerea, că va învia şi vom fi unul la stânga Sa şi 

altul la dreapta, dar nu în această lume, ci în Împărăţia cerului. 
Toma: 
- Voi sunteţi naivi! A murit şi gata! Toate speranţele noastre s-au năruit. Nu ne mai rămâne 

decât să ne vedem de ale noastre. Să ne grăbim până nu pun mâna romanii şi pe noi! 
Matei: 
- Eu am părăsit toate şi l-am urmat. Am crezut că, fiind aşa puternic în cuvânt şi în faptă, va 

apăra până la capăt, interesele poporului Său. Dar acum, ce să mai cred, dacă de trei zile este în 
mormânt, toate planurile noastre s-au năruit! 

Maria Magdalena: 
- Deschideţi! Vă aduc o veste mare! Isus pe care voi îl credeţi încă mort, a înviat! El mi s-a 

arătat şi m-a strigat pe nume: "MARIE!" 
Toma: 
- Nu credem ceea ce spui. Tu aiurezi! 
Maria Magdalena: 
- Nu mă credeţi?! Nici tu, Andrei! Nici tu, Iacob? Nici tu, Ioane, Simone?!... Dacă nu mă 

credeţi pe mine, credeţi-le pe ele. 
Ioana: 
- Doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb ne-au spus: "- Pentru ce îl căutaţi pe Cel Viu printre cei morţi? 

Nu este aici, ci a înviat! Amintiţi-vă ce v-a spus pe când se afla încă în Galilea: „Fiul Omului 
trebuie să fie dat pe mâna păcătoşilor şi să fie răstignit, şi să învie a treia zi”. 

Maria (mama lui Iacob): 
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- Întorcându-ne de la mormânt, El ni s-a arătat pe drum şi ne-a zis: "Bucuraţi-vă!", ne-a lăsat 
să-I atingem picioarele, şi ne-a mai zis: "Nu vă fie teamă! Mergeţi şi le daţi de ştire fraţilor mei să 
plece în Galilea; acolo Mă vor vedea!" 

Toma: 
- Voi, fraţilor, faceţi ce vreţi. Eu, unul, nu cred. 
Petru către Ioan: 
- Să mergem repede la mormânt, să vedem dacă-i adevărat! 
Luca şi Cleopa: 
- Noi ne întoarcem la Emaus. 
Cleopa: 
- Aşa profet puternic, în faptă şi cuvânt, câtă speranţă ne-am pus în El... Noi am crezut, şi-am 

nădăjduit, că El va fi Salvatorul Israelului. 
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Aceste activităţi menite să ducă la cunoaşterea ţinutului natal şi a istoriei locale capătă adevărate 
virtuţi educative, deoarece participarea directă a elevilor face posibilă declanşarea unui proces lent, 
dar profund, de cunoaştere a frumuseţilor patriei, a trecutului şi prezentului poporului român, la 
îmbogăţirea simţămintelor lor.  

De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui, de casă, de satul în 
care locuieşte. Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o puternică 
încărcătură emoţională, care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai târziu, 
ale iubirii de păstrarea tradiţiilor poporului nostru, la sădirea în inimile generaţiilor care vin a 
mândriei pentru frumuseţea costumului popular românesc, a dansului, a obiceiurilor, al 
sentimentului de dragoste de patrie. Astfel cunoaşterea spontană, mai întâi a mediului înconjurător, 
reprezintă punctul de pornire al unui şir întreg de acţiuni conştiente care vor duce, cu timpul, la 
consolidarea sentimentului de dragoste faţă de patrie. De aceea prin intermediul activităţilor care se 
organizează în vederea cunoaşterii ţinutului natal,precum şi cu ajutorul unor relicve istorice locale 
se creează momente deosebit de emoţionante pentru elevi, care pot fi valorificate temeinic din punct 
de vedere educativ.  

Asigurarea  climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia succesului 
şcolar. În sprijinul acestui proces am realizat un studiu. În acest sens am aplicat un chestionar. La 
prima întrebare, referitoare la activitatea extracurriculară cea mai îndrăgită,a reieşit că  este excursia 
sau drumeţia. Personal am reuşit să merg cu elevii în excursii şi vizite. Ele au contribuit la 
activizarea şi dezvoltarea creativităţii copiilor.  

Vizionarea filmelor şi a spectacolelor de teatru cu conţinut patriotic şi activităţile desfăşurate în 
cercuri şi tabere şcolare,exercită o influenţă pozitivă asupra elevilor, contribuind la formarea 
convingerior patriotice şi la trezirea unor stări emoţionale complexe. 

Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare 
educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică 
îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, 
îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi 
să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă 
eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni 
mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 
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Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am 
organizat carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 
1 Iunie. Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat 
imaginaţia elevilor.  

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 
activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 
dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct 
de vedere interdisciplinar.  

Am realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp, diverse atăt ca forma , 
căt şi conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în comunitate, folosind metode active şi 
stimulative pentru participarea elevilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Cosmovici, Andrei,  Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi 
2. Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 
3. Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti 
4. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea 

procesului de învătământ 
 
 
 

66



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

IVAN ELENA AURA 
SC. GIM. SPERIETENI, JUD. DAMBOVITA 

 
 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 
Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 
care necesita un efort intelectual predominant.  

Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se 
exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar 
problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă 
importanţă. Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: -cuprind activităţile care sunt 
organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; -au rol complementar activităţilor 
formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea în ansamblu a personalităţii 
elevilor; -ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât 
şi a tipurilor de acţiuni derulate; -oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de 
dezvoltare plenară a activităţii acestora.  

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: -participarea la 
activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu o scădere a ratei 
abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze cursurile; -
activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în 
acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor; -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea 
manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; -
participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii.  

Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care 
acestea o presupun: -activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; -activităţi sportive de echipă; -
activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor); -activităţi artistice (piese de teatru, 
coruri, serbări şcolare); -cluburi şcolare.  

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare,activităţi ce vizează protecţia mediului etc. -Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. -Vizionarea unor 
filme, spectacole de teatru, operă, balet pot constitui surse de informații, dar în același timp și 
puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa gustul pentru 
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frumos. De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un model de 
conduită pentru elevi (scriitori, medici, avocaţi, preoţi, etc.). -Excursiile și vizitele didactice sunt 
forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau agenți economici în vederea 
realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în programele de 
învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși ceea ce 
elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor. -Excursiile și drumețiile tematice proiectate și 
organizate de instituțiile școlare au multiple valenţe de informare şi formare a elevilor, completând 
sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. Conţinutul didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate fi 
mult mai flexibil, mai variat şi complex decât al lecţiilor organizate în clasă, având de asemenea şi 
un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziție la 
asemenea activități.  

Dacă excursia se organizează în muzee, monumente istorice, obiectivele urmărite ar putea fi: 
cunoaşterea istoriei ţinutului natal; însuşirea normelor de protecţie a monumentelor istorice (a 
valorilor naţionale); dezvoltarea ataşamentului, a dragostei faţă de trecutul glorios al poporului 
nostru. Informațiile culese vor putea fi valorificate la disciplinele de învăţământ la care se pretează, 
astfel fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura generală. În valorificarea 
cunoştinţelor dobândite în timpul excursiilor, elevii pot veni cu nuanțe originale de natură afectivă, 
prin care îşi exprimă propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute. În cadrul activităţilor de tip 
excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot cunoaște realizări ale semenilor 
lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit și au creat opere de artă. În 
urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de educație plastică și cunoașterea mediului, 
iar materialele pe care le adună, pot fi folosite la abilități practice, în diverse teme de creație.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ 
extracurriculare ce presupun reunirea mai multor elevi, ce  fac parte din diferite instituţii de 
învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de regulă, în perioada vacanţelor școlare. În funcţie de 
obiectivul pe care-l vizează, taberele de vară pot fi: şcolare, cu sejur de zi,  de odihnă (recreere), de 
formare într-un anumit domeniu de activitate. Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi 
de natura celor de comunicare şi interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de 
activitate pentru care elevul îşi manifestă interesul. De asemenea, scopul acestor activităţi este să 
devină un mijloc de a oferta în forme variate cunoaşterea directă a realităţilor înconjurătoare printr-
un program de activităţi organizat, dar flexibil şi adaptabil nevoilor educabililor vizaţi. Prin 
conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolarăvalorifică 
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor.  

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. -Concursurile sunt 
preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei. Ele 
oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze diferite aspecte, să 
confecţioneze modele variate. Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau 
între clase diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice 
fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind 
modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării 
lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 
biciclete, de aruncat la ţintă, etc. Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară 
în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de 
activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă 
în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, 
permanent, la afectivitatea copilului.  
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Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea 
locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. Participarea la activităţile 
extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor.  

Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile extraşcolare le pot servi elevilor 
ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care participarea (activă) la 
activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. Mai mult, 
valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la clasă ar 
constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru 
creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în 
învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor 
dezvoltare.La rândul lor, cadrele didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor 
extraşcolare pentru învăţare. Ei sunt cei care se implică în mod direct în organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor extraşcolare, dar sunt şi cei care pot observa imediat impactul pe care aceste activităţi îl 
are la nivelul elevilor. Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat: 
se desfăşoară cu elevii şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii fiind 
categoriile din afara spaţiului şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. Schimburile interşcoli, 
invitaţia unor specialişti din diferite domenii, atragerea reprezentanţilor ONG-urilor în activităţile 
extraşcolare le face cu mult mai atractive şi mai profitabile pentru toţi cei implicaţi. Succesul 
activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii 
abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu 
experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată.  

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri 
singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de 
provocări. Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice 
pentru a răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest 
context, activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. 
Studii de specialitate subliniază rolul acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în 
construirea unui climat şcolar prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 

Prof. Înv. preşcolar: Ivan Mihaela Ancuţa 
Grădiniţa cu program normal: Măneşti, judeţul Dâmboviţa 

 
 
   În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 

   Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
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despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
cultură. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământ 

 

Prof. Ivanescu Carmen Iolanda 
Gradinita nr. 1 cu P. P. Orsova 

 
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 
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Lectura ca factor educativ în clasele primare 

 

 
Prof. înv. primar: Ivănescu Eliana 

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru” Bălcești 
 
 
 
Lectura face un om deplin, vorbirea un om priceput, iar scrisul un om exact. (Francis Bacon) 
Cartea - lumina care alungă întunericul  
În ultima perioadă s-a observat o scădere a interesului elevilor pentru citit, aceștia lecturează 

mai puțin sau chiar deloc. Ei preferă informațiile din mass-media, mai ales pe cele din mediul 
virtual caracterizate de împuținarea numărului de cuvinte și predominanța stimulilor audio-vizuali, 
în detrimentul lecturii cărților. Astfel devine imperativ ca învățătorul să sădească în sufletele 
copiilor dorința de a citi și deprinderea acesta să devină o obișnuință, cartea să devină un prieten de 
nedespărțit al elevului. 

Vârsta copilăriei mici, a fericirii fără minte, este cea mai indicată pentru cultivarea gustului 
pentru lectură. Participând efectiv la pregătirea tinerelor vlăstare, învățătorul are ocazia și 
oportunitatea găsirii unor lecturi literare care să permită dezvoltarea eului personal al elevului în 
mod multilateral atât ca educație cât ca și instrucție.  

Activitatea principală prin care se realizează funcția informațională la clasele I-IV este citirea. 
Simultan cu învățarea tehnicilor de citit- scris elevii învață să folosească instrumentul citiirii-cartea 
ca sursă inepuizabilă de informații. Cu acest prim pas copiii sunt conduși să iasă din sfera 
manualelor școlare și să pătrundă în lumea fascinantă a cărții. Odată ajunși aici își vor forma 
continuu un mod performant de gândire mereu perfectabil.Vor ști să selecteze și să înțeleagă 
informația cu care sunt asaltați clipă de clipă.Vor deduce și emite judecăți juste într-o lume cel puțin 
controversată. 

Treptat cerințele și obiectivele învățării limbii române se schimbă, se trece de la simplu la 
complex, de la cauză la efect, se generalizează, cerând noi și variate metode de învățare și evaluare. 
Învățătorul trebuie să creeze sentimente și emoții puternice copiilor prin lectura unor texte adecvate 
capacităților lor de pricepere, de înțelegere. Lectura literară deschide inima și sufletul copiilor 
pentru a fi oameni de omenie. Învătătorul caută în lectura literară exemple de calități morale și etice 
ce l-au ridicat pe om : iubire față de țară, bunătatea, omenia, milostenia, cinstea, iubirea față de 
semenii lui, dar și față de animale. 

Strategii moderne de abordare a textului literar 
Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă integrală și armonioasă a 

individualității umane, în formarea autonome și creative. Scopul studierii limbii române este de a 
forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicațională și literară de bază, capabil să înțeleagă lumea 
din jurul său, să comunice și să interacționeze, să-și poată perfecționa continuu educația, să fie 
sensibil la frumosul din natură și la cel creat de om. 

Succesul învăţăturii este garantat atunci când dascălul ştie să creeze, să provoace situaţii 
conflictuale, problematizări. Depăşirea acestora înseamnă încă o cărămidă adăugată fundamentului 
solid al cunoştinţelor. 

În contextul actual, a devenit, aşadar, o necesitate ca învăţătorul să-i înveţe pe elevi cum să 
înveţe eficient şi cum să gândească critic. Cu alte cuvinte, elevii trebuie să poată să întâlnească 
informaţii noi şi să le examineze atent şi critic. Ei trebuie să poată reflecta asupra informaţiilor şi 
ideilor în mod independent şi să poată acţiona în concordanţă cu rezultatele reflecţiei lor în aşa fel 
încât informaţiile respective să devină utile. 

În ciclul primar învăţătorul îi poate antrena, în împărtăşirea ideilor şi opiniilor lor, în emiterea 
unor judecăţi de valoare, în expunerea propriilor convingeri, prin explorarea textelor literare. 
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Elevii nu trebuie lăsaţi cu mintea leneşă şi de aceea, învăţătorul poate constitui un demers 
didactic iscoditor, într-o rigoare a întrebărilor, încât să descopere cu ei elemente ale lecturii ce pot fi 
interpretate. Frumuseţea textului literar autentic, fie că este narativ sau descriptiv, trebuie să 
speculeze trăirile adevărate ale copilului. Dacă vom ştii să ,,stoarcem” şi ultima picătură de nectar a 
unui text, vom fi siguri că am înfrumuseţat şi îmbogăţit sufletul copiilor. 

Explorarea textului literar reprezintă, în concluzie, o modalitate esenţială pentru dezvoltarea 
gândirii critice a elevilor.  O lecţie de citire se poate  înscrie, aşadar, pe traiectoria unui învăţământ 
modern, solicitând efortul intelectual al elevilor, prin căutări şi interpretări. 

Toate  acestea se pot realiza prin metode , procedee şi tehnici de învăţare moderne,din care voi 
prezenta câteva,  însoţite de exemple şi posibilităţi de aplicare în ciclul primar:  

Frisco 
Este o metodă prin care elevii joacă o atitudine faţă de o problemă. Atitudinile pot fi: 

 optimistul – sigur că problema se poate rezolva şi va găsi soluţii; 
 realistul – caută soluţii, argumente pro şi contra; 
 exuberantul – foarte încântat de situaţie; 
 pesimistul – sigur că problema nu se poate rezolva; 
 scepticul – nesigur, se îndoieşte. 
Exemplu: „Căţeluşul şchiop” de Elena Farago          
Reacţii ale copiilor: 
 optimistul: Ne ducem la doctor şi îl vindecă. 
 realistul : Îl ducem la doctor, încercăm sa îl vindecăm, dar dacă e prea târziu 

şi nu se mai poate vindeca vom avea noi grijă de el. 
 exuberantul: Ce drăgălaş e! N-am mai văzut un căţel aşa de frumos! 
 pesimistul: E prea târziu. Nici nu are rost să încercăm. 
 scepticul: Nu cred că se mai poate face nimic. Dacă e prea târziu?   

Explozia stelară (STARBURSTING) 
Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări. Se poate lucra în grup şi individual. 
Exemplu: 
În mijloc se poate scrie titlul textului studiat. 
                                                           
                                                          Când ? 
  
  
                                                  
                                       De ce?                                   Cine? 
                      
                                
  
 
                                       Ce ?                           Unde?                             
 
 
 
 
Pălăriile gânditoare 
Este o metodă de stimulare a creativităţii şi se bazeată pe interpretarea de roluri în funcţie de 

pălăria aleasă. Este o tehnică apropiată de FRISCO.Sunt 6 pălării : 
Exemplu: „Vizită” de Ioan Luca Caragiale – clasa a III-a 

 Pălăria albastră- lider, conduce jocul 
 Pălăria albă-    povestitorul oferă informaţia (citeşte textul). 
 Pălăria neagră- criticul,apreciază negativ lucrurile 

- criticat atitudinea obraznică, nepoliticoasă a personajului principal.   
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 Pălăria galbenă- oferă o perspectivă pozitivă, constructivă asupra situaţiei, 
- intervine punând comportamentul personajului într-o altă lumină.   

(Lui  Ionel i se găseşte o scuză vârsta copilăriei şi a inocenţei în care se permite răsfăţul.) 
 Pălăria roşie - psihologul, se asociază oarecum cu afectivitatea. 

- dă frâu liber sentimentelor şi imaginaţiei, are o perspectivă emoțională                    
(Purtătorii pălăriei vorbesc din perspectiva mamei care-l răsfaţă pe micul roşior”şi-l alintă mai 

mult decât este normal.)                                                                                                            
 Pălăria verde - gânditorul, oferă soluții alternative 

(Plăsmuieşte un Ionel al zilelor noastre aflat la vârsta claselor primare.)  
 Elevul este liber să creeze o continuare a schiţei. 
La finalul orei, clasa face aprecieri în privinţa comportării purtătorilor de pălării, evaluând 

încadrarea în rol şi modul în care aceştia susţin discuţia. Este interesant de urmărit imaginaţia 
elevilor, capacitatea de a-şi construi un enunţ pro sau contra personajelor lui Caragiale, depăşirea 
inhibiţiilor şi atenţia acordată construirii mesajului oral. 

Textele propuse spre exemplificare, modurile de valorificare metodologică a lor se constituie în 
posibilități de realizare eficientă a obiectivelor generale și specifice limbii române și pentru 
destinderea admosferei prin introducerea elementelor de joc. 

 Toate aceste texte literare plasate în lecție și bine valorificate contribuie, uneori surprinzător de 
mult, la reușita și eficiența unei lecții. Dar dincolo de aceste considerații raționale, aceste texte se 
adresează ca arie de suflet copilului cu universul și sensibilitatea sa miraculoasă. Aceste achiziții 
sunt baza, pe care se vor ridica ulterior cunoștințele de limbă și literatură română. Să nu uităm însă 
că aceste lecturi vor rămâne peste ani ,,patina copilăriei” în timp ce altele, riguroase și categorice 
dispar. Depinde și de dascăl sau în mare parte de dascăl dacă,, toate acestea fi-vor învățate”.       
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                            

IN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

Prof. Ivaşcu Elena-Gabriela 
Şc. Gimn. „V. Alecsandri” Brăila 

 

”Șansele tale de a obține succesul sunt direct proporționale cu nivelul de plăcere pe care îl obții 
din ceea ce faci. Dacă faci o muncă pe care o urăști, recunoaște imediat acest lucru și renunță”. 
Autor: Michael Korda 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 
acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate. Ea poate fi de mai multe tipuri:  educație formală, care are  loc într-un cadru 
instituționalizat,  în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde 
totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația 
nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ. 
Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere pentru 
experiment și inovație . 

Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de 
cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea 
contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural. Educația 
estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia realizăm formarea 
personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate. Frumosul răscolește 
emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la meditație.  

      Elevii vor fi inițiați să sesizeze frumosul din natură, din artă și societate, să înțeleagă 
mesajul unei opere de artă, să reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe și să 
interpreteze un tablou de pictură sau un monument arhitectonic. Obiectivul fundamental al educației 
estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea aptitudinilor artistice din mai multe domenii: 
literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, teatru, cinematografie.  Obiectivele educației 
estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai ales prin activitățile extrașcolare: cercuri 
artistice, vizionări de filme, de spectacole și expoziții, activități cultural-artistice, serbările școlare, 
excursii în natură.  

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a 
diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și 
anume libertatea de a alege ce, cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  
       Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea 
personală a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea 
orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii. Programarea și alegerea 
activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele elevilor pentru o disciplină sau 
pentru artă , în general. Educatorul va supune observației întreaga comportare a elevului și stabilind 
ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla ansamblul de metode și procedee în raport 
cu aceste particularități.  

Cercurile de elevi înlesnesc descoperirea talentelor, fie în pictură, teatru, film, fotografie, 
diverse mesteșuguri. Scopul acestor cercuri constă în atragerea tinerilor către artă în general și în 
descoperirea aptitudinilor și a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei.  
Cultivându-le  talentul într-o atmosferă plăcută, în afara clasei , lăsându-le libertatea de a alege tema 

76



activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor , atrag tot mai mulți elevi.  
Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, 
filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și 
complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul.  
      Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul, cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea 
și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și talentați  
prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la olimpiade  
concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline de 
învătământ. Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și 
inventa, de a contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia 
de autorealizare și de prestigiu. 

Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul 
timpului, tinerii își schimbă opțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă 
intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își cunosc 
mai bine aptitudinile și își concentrează interesele.  

Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 
cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
activități lipsite de evaluări riguroase. 
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Ivănoiu Nicolița Andreea,  
Liceul Tehnologic Bîlteni 

 
 
Extracurricular is a combination of the prefix extra, which translates to “on the outside” and 

curriculum, which translates to “a running course/career.”As I said above, extracurricular activities 
are activities that fall outside the scope of your regular curriculum. Extracurricular activities 
require a regular time commitment and initiative such as being on a sports team, forming a student 
newspaper or playing the violin in the local orchestra. 

The Benefits of Extracurricular Activities 
1. Improved Academic Performance 
Some students worry that participating in extracurriculars may take away too much time from 

their schoolwork, thus hurting their grades; however, extracurricular activities can actually improve 
your grades and your outlook on school in general!Participating in activities you are passionate 
about can increase your brain function, help you concentrate and manage your time better, all of 
which contribute to higher grades. High endurance sports, for example, will train you to focus and 
build stamina in the face of intense difficulty. This gives you an advantage when it comes to 
studying and taking exams. Heaps of studies have been conducted on the relationship between 
extracurricular activities and academic performance, and they all show that student who participate 
in them have higher grades, more positive attitudes toward school and higher academic aspirations. 

2. Explore Interests and Create Broader Perspectives 
When you participate in multiple different activities, you’ll get the opportunity to explore a 

range of interests and unlock passions you never knew you had! Plus, diversifying your interests 
subsequently broadens your world view. Think about it this way: if you join a philosophy club 
you’ll begin to look at the world through the eyes of a budding philosopher. 

You’ll begin to question everything and anything you see or hear, which may annoy your 
friends a bit but will also help you think more critically and not take everything at face value – both 
valuable skills in today’s “fake news” world. 

3. Higher Self-esteem 
The more you achieve success through activities you’re passionate about, the more your self 

confidence will improve. For example, let’s say you’re really good at maths and your teacher 
encourages you to get involved in competitions. You join the school team and start training for the 
national Maths Olympiad. During the process you realise how fun maths can be and how talented 
you actually are, which gives your confidence a massive boost. Working hard and mastering new 
skills in a fun, relaxed – and sometimes competitive – setting allows you to be successful without 
the pressure of getting a good grade. Plus, once your confidence improves, you’ll be more open to 
taking risks in all aspects of your life, not just in Maths Olympiads. 

4. Social Opportunities 
Each extracurricular you engage in provides you with another opportunity to expand your social 

network, which will also come in handy when you’re looking for a job. Plus, if you make friends in 
your extracurricular activities, you’ll be more likely to get more deeply involved.For example, if 
you make a few friends doing community service at school you might decide start a volunteer club 
together and really make an impact in your community! 

5. Essential Life Skills 
On top of all of the benefits of extracurricular activities we already talked about, one of the 

greatest advantages extracurricular activities give you are “real world” skills. 
These skills include (but are not limited to): 

 Goal setting 

78



 Teamwork 
 Time management 
 Prioritisation 
 Problem solving 
 Analytical thinking 
 Leadership 
 Public speaking 

The more you push yourself in your extracurricular endeavours, the more you’ll develop these 
skills. If you’re passionate about coding, you might join the school coding club, where you’ll 
develop teamwork, problem solving and analytical thinking skills. 

Although you probably already participate in activities outside of school, take the time to think 
about the benefits of extracurricular activities and how to maximise your passions. 

The lessons you’ll learn from participating in meaningful extracurricular activities will help you 
with everything from getting a job, to applying to universities overseas, to just living your life. 
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ADAPTAREA COPILULUI PREȘCOLAR LA ȘCOALĂ 

 
Prof. înv. Preșcolar: Horvat Izabella  

(G. P. P. Nr. 1 Remetea) 
 
 
Grădinița este primul mediu educativ și socializator de tip organizațional pe care îl cunoaște 

copilul. Ea are meritul de a oferi programe instructive și educative stabile, coerente ce permit 
egalizarea șanselor educaționale, oferind acces la integrarea școlară și socială a copilului. 

Perioada preșcolarității, care se suprapune perioadei preoperatorii, identificată de către J. Piaget, 
este o perioadă de intensă dezvoltare a copilului, marcată de achiziții remarcabile care se îndreaptă 
treptat de la cantitate la calitate și diversitate, în planurile de analiză cognitiv sau psihosocial.  

B. S. Bloom consideră că 50% din dezvoltarea copiilor are loc până la 4 ani și 75% până la 8 
ani. Învățarea trebuie începută cât mai timpuriu și strict corelată cu transformările evolutive care se 
produc succesiv în plan psihofiziologic general. 

Grădinița trebuie să creeze premise favorabile pentru realizarea continuității învățământului 
preșcolar cu cel primar. În grădiniță, accentul se pune pe gândire și imaginație, nu pe memorie, pe 
educație și nu pe instricție. Aspectul formativ în pregătirea copiilor pentru școală implică 
informația, dar important este, nu ce densitate de cunoștințe are copilul, ci modul în care el 
gândește, se adaptează, operează cu cunoștințele însușite, le implică în situații reale, în rezolvarea 
unor situații concrete. Astfel, procesul învățării include obligatoriu veriga aplicării, fiecărei noțiuni 
fiindu-i dezvăluită dimensiunea ei instrumentală: ce anume se poate face cu ea și pe baza ei în 
cadrul interacțiunii generale a subiectului cu lumea externă. Ori, valoarea aplicativă a unei 
cunoștințe este cu atât mai mare, cu cât ea este mai bine asimilată și integrată în structurile 
operatorii ale gândirii. 

Adaptarea școlară exprimă calitatea și eficiența realizării concordanței dintre personalitatea 
elevului și cerințele școlare. Statutul și rolul de elev va impune copilului noi îndatoriri. Un copil 
care nu poate să realizeze o sarcină ușoară în același timp cu colegii săi, va determina o aversiune 
față de școală, îi va crea complexe de inferioritate și manifestări agresive față de colegi. Integrarea 
școlară a preșcolarului presupune deja integrarea într-un regim de muncă. Elementele de joc se 
estompează, munca fiind organizată, solicitând un efort susținut. În general, copilul apt pentru 
școlarizare are o memorie bună. El poate reda cu ușurință și fidelitate conținutul unor poezii sau a 
unor povești învățate. Este capabil să clasifice și să ordoneze obiecte concrete respectând criterii 
diferite.  

Cunoaște și folosește corect noțiunile de timp și spațiu. Poate opera în termeni care exprimă 
raporturi de cantitate. Recunoaște cifrele de la 1 la 20 și literele alfabetului, operând cu acestea. 
Copilul apt pentru școlarizare prezintă deprinderea de a observa, de a asculta cerințele adultului și a 
reacționa corect pe baza acestora, de a răspunde la întrebări, dar și de a formula întrebări, de a 
corecta sau completa răspunsurile colegilor. Interesul de cunoaștere ca suport afectiv-motivațional 
și volitiv îl caracterizează pe acest copil. 

Personalitatea copilului se găsește într-o continuă evoluție, răspunzând exigențelor școlare, care, 
și ele, evoluează. De aceea, adaptarea școlară nu se referă numai la intrarea copilului în școală, ci 
este un proces care trebuie apreciat prin raportarea personalității mediului școlar la o anumită etapă 
de dezvoltare a copilului. Ea începe încă din familie și continuă în instituțiile pe care le frecventează 
copilul (grădiniță, școală), ridicând probleme la trecerea pragurilor de la familie la grădiniță, de la 
grădiniță la școală, de la ciclul primar la cel gimnazial, etc. Adaptarea școlară este un proces 
continuu, care angajează toate planurile vieții psihice a copilului: cognitiv, afectiv, volițional. 

Adaptarea cognitivă se referă la evoluția intelectuală a copilului de vârstă preșcolară, se 
realizează, mai ales, sub aspectul dezvoltării proceselor de cunoaștere (gândirea, memoria, 
imaginația), al formării structurilor cognitive și al comportamentelor necesare în activitatea de 
învățare: cum să audieze o expunere, să urmărească o explicație, să poarte o conversație, etc. 
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Adaptarea afectivă are un rol important în pregătirea copilului pentru școală, a capacității de 
adaptare afectivă. Vârsta preșcolară se caracterizează prin dezvoltarea vieții interioare a copilului, 
printr-o gamă largă de emoții și sentimente, a căror nuanțare este în plin progres. Trecerea de la 
viața de familie la colectivitatea preșcolară determină complicarea relațiilor colective. 

Adaptarea volițională exprimă integrarea în activitatea școlară, unde, copilului i se cere să se 
încadreze într-o activitate comună, care comportă un minim de stăpânire de sine și autocontrol, 
capacitatea de a prelua și executa sarcini formulate verbal, un anumit nivel de maturizare 
psihosocială, manifestat în spirit de colaborare cu învățătorul și cu ceilalți copii. 

Grădinița, și apoi școala, nu sunt simple laboratoare în care se formează copilul, ci sunt niște 
instituții specializate și competente în domeniul educației, care urmăresc atingerea unor obiective 
prin metode și mijloace specifice conform unor principii. 

Interacțiunea cu școala este cea care pune bazele atitudinilor copilului și credințelor sale cu 
privire la propriul succes sau insucces ca o componentă a imaginii de sine. Studiile arată că 
atitudinile pozitive față de succes sunt de multe ori responsabile față de reușita copiilor, făcând ca 
nivelul de instrucție sau inteligență să fie surclasat. Succesul aduce su sine un sentiment de 
încredere în forțele proprii, iar eșecul construiește o imagine de sine negativă, un sentiment de 
inadecvare și de incapacitate care determină comportamentul ulterior de învățare. 
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O ZI ALTFEL LA GRĂDINIȚĂ 

 
 

Profesor Jrcau Rozica 
Scoala Gimnaziala Lunca Priporului Nehiu 

 

 
 
Ce poate fi mai frumos la vârsta copilăriei, să te simți actor ? 
Limbajul copilului antepreșcolar are un caracter situativ, luând forma de dialog. Acest limbaj 

dialogat cuprinde fie răspunsuri la întrebările adulților, fie întrebări adresate în legătură cu diferite 
dificultăți ivite în activitatea sa cu obiectele, fie cereri care vizează satisfacerea trebuințelor sale 
momentane. În anii următori, sub influența exercițiilor impuse de activitățile desfășurate, a 
comunicării, are loc o asimilare rapidă a acțiunilor concrete și fixarea în plan mental a unor scheme 
de operare ce permit renunțarea la suportul material.  

În exprimarea verbală intervine organizarea relațională a celor relatate și povestite. În procesul 
de comunicare cu ceilalți, copilul transmite ceea ce a văzut și auzit, ceea ce a trăit, a făcut și a 
gândit, constituindu-se astfel limbajul contextual. Copilul povestește astfel ce a văzut în timpul 
plimbărilor, la teatrul de păpuși, despre relațiile lui cu alți copii, despre tot ce se întâmplă în viața sa 
și în activitatea sa. 

Un rol important pentru dezvoltarea limbajului preșcolarilor în grădinița de copii îi revine 
educatoarei, deoarece realizarea sarcinilor și a obiectivelor învățământului preșcolar depinde în 
mare măsură de calitățile și competențele educatoarei. Prin tot ceea ce întreprinde, prin 
personalitatea sa, educatoarea reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor 
de cultură în comunitate. Pentru a-și îndeplini rolul cât mai potrivit partenerilor de dialog, 
educatoarea trebuie să comunice. 

Manifestându-și dorința de a participa la viața și la activitatea celor din jur, copilul își asumă 
rolul de adult, reproducând activitatea și raporturile lui cu ceilalți oameni. În acest fel, jocul este 
social prin natura lui, însăși posibilitatea de a-și imagina realitatea, de a o reflecta, reprezintă pentru 
copil sensul jocului. Prin această activitate, copilul își satisface nevoile prezente și se pregătește 
pentru viitor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Atelier de creație: ,,Bucuriile Iepurașului!’’ 
Jászay Laura-Andrea, prof. înv. primar 

Şcoala Gimnazială “ Tompa László” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita 
 
 

 
 
Pornesc de la faptul că “povestea iepuraşului” e un prilej de bucurie pentru copii şi acest lucru 

cred că este foarte important. Iepuraşul este simbol de daruri pentru ei. Toţi copiii întreabă, mai 
devreme sau mai târziu, de ce vine iepuraşul să le aducă daruri de Paşte. Iar răspunsurile primite 
depind, bineînţeles, de vârsta celui care întreabă dar şi de interesul celui care răspunde. 
   Când copiii sunt mici le spunem că iepuraşul, deşi aflat undeva, departe, a urmărit cu mare atenţie 
dacă au fost cuminţi pe parcursul anului, iar acum, în prag de primăvară, îi răsplăteşte pentru 
comportamentul lor. Răspunsul arată cât de mult îşi doresc părinţii să găsească un ajutor 
suplimentar în "bătălia" care se duce în fiecare familie pentru a-i educa pe cei mici "aşa cum se 
cuvine". De obicei, micuţii sunt mai interesaţi de cadourile primite decât de specia celui care le 
aduce. Ei nu insistă să afle ce legătură este între "urecheat" şi trecerea pe sub masă în biserică sau 
împărtăşania pe care o primesc de la preot. Peste ani însă, copiii îşi dau seama că iepuraşul e doar o 
poveste şi că aceia în faţa cărora trebuie să "dea socoteală" sunt tot părinţii care, an de an, umplu 
coşuleţul de Paşte cu îmbrăcăminte nouă, ouă de ciocolată şi multe alte bunătăţi. 
   Iepuraşul ... De ce iepuraşul şi nu câinele? Sau mai bine ursul? 

Orice sărbătoare, religioasă sau nu, este un bun prilej pentru a oferi cadouri celor dragi. Tradiţia 
iepuraşului de Paşte s-a născut în Germania iar originea ei se regăseşte în sărbătorile pre-creştine ale 
fertilităţii dedicate zeiţei Eostre, zeiţa Lunii în ţările din nordul Europei. O veche legendă spune că 
zeiţa Eostre a găsit într-o iarnă o pasăre rănită pe câmp, în zăpadă. Zeiţa a vrut să o salveze de la 
moarte şi a transformat-o într-o iepuroaică ce şi-a păstrat posibilitatea de a depune ouă. În semn de 
mulţumire pentru binefăcătoarea sa, iepuroaica obişnuia să decoreze ouăle făcute şi să le dăruiască 
zeiţei. 
   Aşa a apărut această tradiţie a iepuraşului care aduce daruri copiilor în pragul primăverii. Şi nu 
este deloc întâmplătoare alegerea lui ca reprezentare. Cunoscut ca unul dintre cele mai prolifice 
animale, iepurele simbolizează în multe culturi viaţa nouă care renaşte primăvara şi bucuria de a 
avea mulţi urmaşi, el neavând totuşi legătura cu istoria biblică a morţii şi Învierii lui Iisus. 
   Asocierea legendei păgâne cu sărbătorile pascale a fost făcută de misionarii creştini ajunşi în 
mijlocul triburilor nordice, pentru a le converti la creştinism. Deoarece renunţarea la vechile lor 
sărbători păgâne nu era de conceput nici măcar pentru noii creştini, pentru a nu provoca noi 
conflicte sângeroase, misionarii au acceptat ca populaţiile creştinate să îşi păstreze obiceiurile, dar 
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au încercat să le adapteze -încetul cu încetul - tradiţiei creştine. Şi, cu timpul, s-a reuşit acest lucru: 
sărbătoarea păgână a zeiţei Eostre avea loc la aceeaşi dată cu sărbătoarea creştină a Învierii 
Domnului.  

Iepurele a intrat în literatura religioasă în 1690, la multă vreme după ouăle roşii şi mielul de 
Paşti. Începând din 1682, iepuraşul este cel care aduce ouăle vopsite în Germania. Lucrul acesta i se 
datorează unui doctor din Heidelberg care, în respectivul an, a răspândit multe cărţi şi ilustrate 
înfăţişând iepurele de Paşte. În America, această tradiţie a apărut pe la 1700, odată cu sosirea în 
Pennsylvania a primilor colonişti germani, dar s-a răspândit cu adevărat abia după 1865, când au 
început şi aici să se celebreze sărbătorile pascale. În acele vremuri, copiii americani obişnuiau să îşi 
confecţioneze singuri un fel de coşuleţ, pe care îl ascundeau în casă, în hambar sau în grădină. 
Uneori băieţii îşi foloseau şepcile, iar fetiţele, bonetele pentru a realiza acel cuib special care urma 
să se umple de ouă roşii. Cu timpul, împodobirea coşuleţelor a completat tradiţia iniţială, şi a adus 
un plus de farmec acestui obicei. 

În opinia mea, cunoaşterea şi păstrarea tradiţiilor de către elevi este o sarcină importantă în 
procesul educaţional. Tocmai de aceea organizez activităţi extraşcolare cu ocazia cărora elevilor 
mei le povestesc despre istoria biblică a morţii şi Învierii lui Iisos. Chiar am confecţionat o cărticică 
cu această temă. 

          
 

 
 
După ce ne-am documentat despre motivele tradiţionale, a urmat să învăţăm vopsitul tradiţional 

al ouălor de la o bunică dintr-un sat apropiat.  
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Astfel pornind de la istoria biblică, prin cunoaşterea sărbătorilor pascale, a tradiţiilor, am ajuns 

la povestea iepuraşului prin care, la rândul lor, părinţii au găsit un suport suplimentar în educarea 
copiilor lor. Astfel se poate corela educaţia şcolară cu cea familială în interesul beneficiului comun. 
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CLUBUL DE LECTURĂ – O ACTIVITATE 

INTERACTIVĂ ȘI EDUCATIVĂ 
 
 

Autor: Jecalo Iovănescu Geanina 
Profesia: Cadru didactic 

Instituția: Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” 
 
 
Activitățile extrașcolare au menirea de a dezvolta capacitățile intelectuale și cognitive ale 

elevilor, de a asigura conexiunile unei colaborări solide între educator și educabil, ajungându-se la o 
relaționare viabilă și corectă între toți factorii educației. 

Rolul acestor activități ca o formă concretă de învățare se regăsește în raportul dintre activitatea 
în sine și interactivitate, deoarece personalitatea elevului se poate îmbogăți constant prin raportarea 
la calitatea umană și cea educativă, de aceea activitățile extrașcolare trebuie gândite ca o dezvoltare 
și înnobilare a sufletului, astfel încât aceste activități pot da strălucire elevului și îl pot dezvolta în 
permanență. De aceea, am gândit o activitate extrașcolară denumită „Clubul de lectură”. Acest 
„club” are menirea de a dezvolta capacitățile de comprehensiune ale unui text literar, nonliterar sau 
multimodal, de a lărgi imaginația printr-o multitudine de jocuri creative, care le solicită elevilor atât 
concentrarea, cât și reflectarea asupra unor ipostaze diferite sau punerea în scenă a unor secvențe, 
dar și dezvoltarea dicției prin exerciții care dezvoltă capacitatea de pronunțare a unor cuvinte. 

Clubul de lectură este organizat săptămânal la Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” și conține 
două părți: o parte de citire a unui text-suport și discutarea acestuia, apoi exerciții pe baza textului, 
iar partea a doua cuprinde o latură interactivă în care li se solicită elevilor să-și imagineze diferite 
situații, ca de pildă: „dacă te-ai plimba prin parc și ai cădea într-o groapă, astfel ajungând într-un alt 
tărâm. Cum ar arăta acel tărâm?” sau „dacă ai afla că vecinul tău este spiriduș, cum ai proceda 
pentru a le demonstra părinților acest lucru?”. Din când în când, partea a două este înlocuită cu 
exerciții de dicție, care la prima vedere par destul de amuzante, însă le dezvoltă elevilor capacitatea 
de pronunțare corectă. 

Elevii rezonează cu acest club de lectură, de aceea voi prezenta câteva dintre opinii ale acestora:  
 Lazăr Sara: „Clubul de lectură este minunat! Ne distrăm foarte mult împreună, 

învățăm, ne dezvoltăm, ne facem prieteni noi, râdem și glumim. La clubul de lectură facem 
activități care ne ajută la propria dezvoltare, ne ajută să avem încredere în noi și să devenim 
mai siguri pe noi. Eu mi-am făcut câțiva prieteni noi și ne distrăm. E foarte amuzant și ar 
trebui să vină mai mulți copii. Nu ne ocupă foarte mult timp și merită venit. Mie îmi place 
foarte mult și sper să se țină în continuare! Eu vin cu cel mai mare drag!” 

 Ila Naomi: „Clubul de lectură este o activitate foarte frumoasă, dar și amuzantă. La 
club ne dezvoltăm imaginația, nu citim foarte mult, facem jocuri diversificate și distractive. 
Dacă ar fi după mine, i-aș pune pe toți copii din clasa mea să vină, pentru că acolo învățăm 
multe, cum ar fi: să ne comportăm frumos cu ceilalți din jurul nostru, să nu mai avem emoții 
sau să ne controlăm emoțiile și să ne dezvoltăm comunicarea. La club ne facem prieteni noi 
și ne distrăm. Mie imi place foarte mult clubul de lectură!” 

 Puf Luis: „Pentru mine clubul de lectură înseamnă mai mult decât distracție. Aici 
putem să ne dezvoltăm vocabularul, să învățăm să citim repede și corect. Mie îmi place 
foarte mult că putem să colaborăm și să ne jucăm. Deci, clubul de lectură e „tare”. Dacă ar fi 
după mine, aș mai invita și alți copii din alte clase pentru a-și dezvolta vocabularul și pentru 
a se distra sau pentru a se bucura cu noi. ” 

 Morar Vlad: „Clubul de lectură este frumos, la fiecare oră ne distrăm și facem 
cunoștință cu alți copii. Suntem mulți copii din diferite clase, dar ne amuzăm și învățăm 
împreună. În concluzie, este o activitate super!” 
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Așadar, clubul de lectură îi atrage pe copii și consider că are o influență pozitivă asupra lor, 
ajutându-i să devină mai responsabili și să aibă mai multă încredere în forțele proprii.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN ”SĂPTĂMÂNA ALTFEL” 
 
 

prof. înv. preșc. Jianu Adelina 
Liceul Teoretic ”David Voniga”, 

 Grădinița P. P. Giroc, Jud. Timiș 
 
 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi aptitudini 
ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antreneză copiii în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.  

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Programul ” Școala  

Altfel”, permite educatoarelor să ofere copiilor o paletă largă de activități extracurriculare. În 
săptămâna aceasta, copiii mei de la grupa mare, erau extrem de curioși să participe la noile 
activități. Am constat că au fost extrem de preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse. Am 
îmbinat utilul cu plăcutul, și astfel totul s-a desfășurat cât mai frumos. 

La grupa mea copiii s-au putut bucura de vizionarea spectacolului de teatru ” Scufița Rosie”, au 
vizitat Detașamentul 2 de pompieri din Timișoara, înțelegând astfel, importanța lor în salvarea 
vieților.  

O altă bucurie a fost prilejuită de vizita la un loc de joacă destinat copiilor. Aici au putut să-și 
elibereze energia și distracția a adus multă fericire pe chipul lor. Pentru ca este o săptămână altfel, 
părinții au participat la activitățile lor, în cadrul unei zile speciale. Săptămâna s-a încheiat cu 
experimente pentru copii isteți.     

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  
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Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 
 

Învățătoare MIHAELA JIGĂU 
Școala Gimnazială Călugăreni, Bacău 

 
 
Școala poate fi un loc plăcut. Pentru cei care nu sunt interesați de educația proprie, școala poate 

fi sumbră. De aceea, un elev activ în activități extrașcolare, se poate bucura de rezultate școlare 
mult mai bune. De ce asta? Participarea la activitățile extrașcolare s-a dovedit a îmbunătăți 
performanța academică, a oferit ocazia de a învăța o varietate de abilități, de a oferi un sentiment de 
angajament și de a crea un cerc mai larg de prieteni. 

Potrivit The Educator, "studiile au arătat că studenții care participă la activitățile 
extracurriculare au o îmbunătățire semnificativă în promovabilitate. Acest lucru poate fi atribuit 
abilităților pe care le învață, cum ar fi o gestionare mai bună a timpului pentru a se potrivi hobby-
urilor și activităților de clasă, o mai bună aptitudine organizatorică și o stimulare a stimei de sine. 
Abilitățile învățate în cluburi, cum ar fi dezbaterile, pot fi aplicate și în sala de clasă, deoarece elevii 
învață să se exprime mai bine". 

Activitățile extracurriculare au fost legate de dobândirea diverselor abilități. Academia 
Mountain Heights exprimă această constatare: "Aceste activități pot, de asemenea, să contribuie la 
dezvoltarea abilităților profesionale pe care doar o clasă nu le poate promova întotdeauna. Un club 
orientat spre leadership, de exemplu, îi va ajuta pe elevi să învețe abilitățile esențiale în 
management, în timp ce un club de dezbateri sau discursuri va oferi o practică suplimentară de 
vorbire publică pentru elevi. Pe scurt, activitățile extracurriculare pot ajuta elevii să-și descopere și 
să dezvolte abilități. Deci, aceste activități pot fi văzute ca o educație secundară necesară care 
completează lacunele educației noastre primare. 

Angajamentul este dificil de încurajat la tineri, dar activitățile extrașcolare par să-l stimuleze. 
Potrivit The Educator, "elevii care participă la activități extracurriculare au un sentiment de 
angajament față de activitatea în care sunt implicați. Acest lucru se datorează faptului că, deoarece 
participă la orice sport sau activitate de club în care sunt membri, trebuie să se implice activ, iar 
acest angajament se extinde la toate celelalte zone ale vieții lor ". Elevii pot fi învățați despre 
angajament, dar învățarea pe primul loc prin activitățile extrașcolare este cea mai bună metodă de 
predare a angajamentului. 

Școlile pot fi locuri singure, iar activitățile extracuriculare oferă o locație pentru mai multă 
interacțiune socială. Academia Heights Heights este de acord cu această idee: "Extracurricularul nu 
are doar rolul de a conferi competențe profesionale mai puternice și de a suplimenta educația. 
Aceste programe sunt, de asemenea, distractive și oferă elevilor posibilitatea de a petrece timp cu 
alți copii cu interese similare. Elevii se pot întâlni cu prietenii din diferite grupuri sociale prin 
aderarea la o echipă sportivă.  

Activitățile extrașcolare nu sunt doar pentru plăcere. Ele contribuie semnificativ la 
îmbunătățirea notelor, la învățarea diferitelor abilități, la obținerea unui sentiment de angajare și la 
creșterea cercului social. Toate acestea fac ca experiența academică să se împlinească și să se 
îmbogățească. 
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Articol privind familia si rolul ei in educatie 

 
Profesor invăţământ primar: Jiglaru Elena Mădălina 

Scoala Gimnazială Sadova 
 
 
Nimic din ceea ce făureşte omul in efemera sa existenta pe acest pământ nu se ridica atâta la 

sublim, la creaţie la dăruire de sine, jertfa si îndeplinire, pe cat este creşterea, educarea si 
dezvoltarea copiilor cea mai deplina si sensibila bucurie a vieţii. 

Între factorii educaţiei familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece 
în ordinea firească a lucrurilor educaţia începe din familie motiv care l-a determinat pe Loisel sa 
afirme că „ in familie si pe genunchi mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de 
caracter” 

În procesul educativ, părinţii trebuie să ţină seama de particularităţile de vârstă si individuale ale 
copilului, de faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii care o 
diferenţiază pe cea precedenta de cea următoare. După naştere in viaţa copilului intervin 
transformări atât din punct de vedere fizic cât şi psihic. Sub influenţa condiţiilor de viaţă ca şi a 
educaţiei el poate fi dirijat în direcţia dorită, întrucât organismul are o mare putere de creştere şi 
dezvoltare fiind şi foarte maleabil. Ca urmare, acţiunile educative exercitate de părinţi trebuie să fie 
raţionale şi continue, să se bazeze pe faptul că dezvoltarea psihică a copilului se realizează în 
strânsa legătură cu dezvoltarea sa fizică. 

Procesul de dezvoltare nu trebuie înţeles ca o adăugire la ceea ce a fost la naştere, ci ca o 
transformare calitativă ce se realizează pe măsură ce organismul copilului creşte. În funcţie de 
caracteristicile anatomo-fiziologice , părinţii pot folosi metode şi procedee educative adecvate 
fiecărui copil, ei pot contribui la dezvoltarea personalităţii acestuia. Până la vârsta de 3 ani părinţii 
constituie primul exemplu, unicul model de viaţa, de comportare, cu ce mai mare influenţă asupra 
copilului. 

A.S Makarenko a acordat o importanţă deosebită puterii exemplului pe care familia îl are în 
educaţie. „ Bazele educaţiei se pun până la 5 ani - spunea el -ceea ce aţi făcut până la 5 ani 
reprezintă 90 % din întregul proces educativ; după aceea educaţia omului continuă, prelucrarea 
omului continuă, dar în general, voi începeţi sa gustaţi roadele căci florile pe care le-aţi îngrijit au 
fost pana la 5 ani”. 

Pe parcursul activităţii mele didactice am încercat să cunosc familiile copiilor condiţiile de 
viaţă, regimul de activitate şi odihna raportul dintre părinţi, părinţi-copii precum si climatul familial 
în general. Am încercat să conştientizez familiile de rolul şi importanţa care o au în formarea 
propriilor copii. Copiii nu au nevoie numai de mâncare şi îmbrăcăminte, ci şi de afecţiune din partea 
noastră ca părinţi. Trebuie sa le fim exemplu prin toata activităţile desfăşurate să fim înţelegători şi 
preocupaţi de ei, de ceea ce fac. Am întâlnit copii a căror părinţi erau inconsecvenţi în exercitarea 
influenţelor educative - uneori prea indulgenţi, alteori prea exigenţi, faţa de comportamentul 
copiilor – făcând să apară manifestări violente ale acestora, legate mai ales de satisfacerea unor 
trebuinţe organice. Prin frecventarea grădiniţei şi printr-o bună colaborare cu familia am reuşit sa 
înlăturăm aceste manifestări negative. 

Chiar dacă locuim la ţară părinţii sunt foarte preocupaţi ca fiecare copil sa beneficieze de 
instrucţie conform posibilităţilor sale, antrenându-se şi ei în acest sens. Aceştia participă cu mult 
interes atât la realizarea obiectivului prioritar al grădiniţei adaptarea la regim,ul activităţii şcolare 
dar şi activităţilor extraşcolare. 

Serbările pe care le-am organizat cu diferite ocazii au fost un bun prilej de cunoaştere si 
satisfacţie reciprocă. Chiar daca uneori am avut emoţii în procurarea costumaţiei copiilor la unele 
scenete acestea s-au rezolvat datorita interesului si preocupării părinţilor. Cu foarte multa bucurie şi 
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satisfacţie şi-au scos din lada de zestre costumele populare pentru a participa la concursurile 
judeţene pentru preşcolari sau la realizarea proiectelor tematice. 

Exemplele de dragoste de comportare delicată şi de respect ii fac pe copii să nutrească la rândul 
lor dragoste şi respect la rândul lor, faţă de fraţi şi mai târziu faţă de fraţi şi de colegi. În teoria 
pedagogică, precum şi în practica educaţională, noţiunea de dragoste nu poate fi gândită decât 
împreună cu noţiunea de exigenţă. Actul pedagogic fie în şcoală, fie în familie, evoluează pe 
cadranul dragoste – exigenţă, iubire – respect, autoritate – încredere. Nu teama de pedeapsă trebuie 
să îl determine pe copil la acţiune ci plăcerea de a îndeplini o sarcină, de a se bucura de aprecierea 
celor din jur şi de a se afirma ca personalitate. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

prof. Aurica Jittu 
 
 
 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

 
Procesul educațional din învățământul gimnazial presupune si forme de muncă didactică 

complementară activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfasurate  în afara activităților 
obligatorii sau activități desfasurate în afara școlii.  

 
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 
Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media (telefon, 

televizor, calculator și internet), care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor  în 
niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional și mai presus de toate slabi 
dezvoltați intelectual.  

 
Activitățile de acest gen  cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni 

turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice.  

 
Copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși 

să acționeze în acest sens. Cadrele didactice, trebuie să ofere în mod gradat, în acord cu 
particularitățile de vîrstă, cunoștințe științifice, să organizeze activități educative privind protejarea 
mediului înconjurător, recilarea materialelor, ecologizare, plantare de puieți. 

 
În concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 

şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV 
 

Prof. Joița Maria -Magdalena,  
Școala Gimnazială Nr.156, București 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
Activitățile extrașcolare se referă la acel tip de activități realizate  în afara instituției de 

învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ și nu numai. Acestea vizează de regulă, acele activități cu rol complementar orelor 
clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, 
drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de 
spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, 
legate de protecția mediului. Din cercetările făcute s- a ajuns la concluzia  că acest tip de activtăți 
ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, la obținerea unor performanțe 
școlare mai ridicate, la formarea unor abilități practice diversificate.  

Câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către 

alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/ muzică pentru copii); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 

copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
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dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi dezvoltă competențele însușite în 
școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele părți, scopul lor fiind 
același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin 
joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i 
crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile 
dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții.  
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Importanța activităților extrașcolare 
în învățământul preșcolar 

 
Margareta Juca 

G.P.N. Nr. 3, Sângeorz-Băi, B-N 
 
 

Educația reprezintă astăzi modalitatea prin care societățile moderne își pot asigura dezvoltarea 
pe termen mediu și lung. Educația văzută, însă, nu doar ca sistem formal guvernat de reguli stricte 
care se întâmplă doar într-un loc anume, ci educația ca un proces continuu de învățare, care poate să 
aibă loc peste tot. 

Grădinița, oricât ar fi de organizată sau oricât de bogat ar fi conținutul cunoștințelor pe care le 
comunică preșcolarului, nu poate da satisfacție completă setei de investigare și creativității, trăsături 
specifice copilului. 

Însușirea de competențe, cu un întreg arsenal de abilități, atitudini, aptitudini, valori, cunoștințe 
apare tot mai des în discursul public, în documentele oficiale despre educația continuă, despre ceea 
ce trebuie făcut pentru a reuși în viitor. Ceea ce se spune nu reprezintă o noutate, nevoia de a avea 
un set de instrumente cu care să izbândești în viață fiind chiar foarte veche. Contextul în care avem 
nevoie de acestea este însă unul nou. 

Devine evident, astfel, faptul că activitățile extrașcolare, adică cele realizate dincolo în afara 
procesului de învățământ, își au rolul și locul bine stabilit în formarea personalității preșcolarilor. În 
școala contemporană, o educație eficientă, depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea și de măsura în care reușește să pună 
bazele formării personalității copiilor. În acest cadru, învățământul are misiunea de a-i forma pe 
copii sub aspect fizic și socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai ușoară. Complexitatea 
procesului educațional impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare, având numeroase 
valențe formative. Acest tip de activități sunt deosebit de importante deoarece contribuie la gândirea 
și completarea procesului de învățare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta și 
explora  anumite  înclinații și aptitudini ale copiilor. 

Activitatea extrașcolară ocupă un rol important în lărgirea orizontului cultural al preșcolarilor, 
completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite la activități. Participarea copiilor la 
acțiunile organizate în afara grupei și a grădiniței constituie, de asemenea, un mijloc de formare a 
competențelor. Activitățile extrașcolare aduc o contribuție însemnată și la educația morală, estetică 
a copiilor, disciplinându-le acțiunile și lărgindu-le orizontul artistic. 

Exemple de astfel de activități sunt numeroase, cele mai eficiente fiind după părerea mea, 
concursurile, excursiile și jocul. Concursurile școlare, oferă copiilor șansa de competiție, de 
întrecere ceea ce copiilor le  place foarte mult. Sunt deprinși cu maniera de a lucra individual sau în 
perechi, dar știind că vor fi compensați cu diplome, medalii, jucării, plăcerea de a concura este din 
ce în ce mai mare. Excursiile și vizitele organizate în grădiniță au caracter de masă, cu scopul 
îmbogățirii experienței de viață a copiilor. 

După cum se știe activitatea principală a vârstei preșcolare este jocul. Jocul este o activitate 
recreativ-instructivă,  prilej de activizare și dezvoltarea a creativității și imaginației. În joc copilul 
dă frâu liber imaginației. Formele creative ale imaginației și ale memoriei preșcolarului sunt 
stimulate de joc și fabulație, de povestire și compunere, de activități practice și muzicale, de 
contactul cu natura și de activitățile de muncă. Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor 
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imaginative, a capacităților de creare a unui sistem de imagini generalizate despre obiecte și 
fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări după modelul acțiunilor concrete cu 
obiectele în timpul jocului. Copilul dispune nu numai de capacitatea de a se juca şi de a învăța, ci și 
de aceea de a crea. Creațiile preșcolarului dovedesc că viața lui interioară este destul de bogată, că 
intențiile lui depășesc cu mult posibilitățile de care dispune. El dovedește creativitate, imaginație, 
atitudine, talent, afirmându-și în mod original personalitatea, este capabil să obțină produse noi, 
neobișnuite, originale, chiar dacă acestea sunt noi și originale doar pentru el. ,,Fiecare individ 
posedă o doză de creativitate, dar depinde cum o valorifică”. 

Activitățile extrașcolare desfășurate în grădiniță au un conținut flexibil şi variat, cuprinzând 
cunoștințe din domeniul artei, științei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale activității 
extrașcolare se face în baza liberei alegeri. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însuflețire și dăruire, la astfel de activități, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 
În procesul instructiv-educativ, activitățile extrașcolare îl atrag pe copil să participe cu plăcere și să 
fie interesat de activitățile propuse. În cadrul acestor activități, se transmit copiilor, în mod 
sistematic și organizat, informații din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competențe: de exemplu de a interpreta roluri (interpretând 
diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită și le asimilează în propriul lui comportament). 

Prin antrenarea copiilor în cadrul activităților extrașcolare, aceștia au posibilitatea de a dezvolta 
aptitudini speciale, au posibilitatea de a-și cultiva interesul pentru activități socioculturale și își pot 
descoperi noi talente. Activitățile extrașcolare, desfășurând-se  într-un cadru informal, permit 
elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar,  să reducă nivelul  anxietății și să-și maximizeze 
potențialul intelectual. 

Activitățile extrașcolare în funcție de cât de bine sunt planificate, organizate şi coordonate duc 
la o plăcere de a participa din partea copiilor, găsind un mod valoros  de relaxare, de exprimare 
liberă, de competiție  în tot ceea ce fac. Copiii prin astfel de activități vor crea mai ușor, vor 
comunica mai eficient, interacționând cu mai multă ușurință și vor fi mai convingători prin tot ceea 
ce fac. 
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ROLUL SERBĂRILOR  

ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ȘCOLARULUI MIC 
 

Prof. pt. înv. primar Jucuți Alina 
Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Timișoara 

 
 
„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina, ieşind din 

întuneric, nespus de nouă și proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.  

De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  
forme. Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul 
didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică 
şi dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

Serbarea școlară este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea 
diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile 
statornicite în şcoală.  

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative. 
Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 
sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie-Centenarul Marii Uniri,  a 
Crăciunului, a Dragobetelui, a zilei de 8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-
le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral  sau prin muzică.  

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 
astfel de activități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 
1 Iunie. Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat 
imaginaţia elevilor. Element dominant  al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de 
manifestări artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului , 
cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie 
să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi 
de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, 
şi atmosfera încărcată de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă 
parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la construirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 
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Serbările şcolare contribuie  la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere 

a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul. Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât și pentru 
părinți,întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina in suflete,dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. 

Vizionarea spectacolelor este o  formă de activitate prin care elevul nu doar dobândeşte 
informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans, compunere de creații literare, 
determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii, a expresivității. 
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Importanța activităților extrașcolare în procesul educațional 
 

Prof. înv. primar Jugariu Aneta 
Liceul Tehnologic Bilteni, Gorj 

 
               
Desfășurarea educației din perspectiva principiului educației permanente contribuie într-o mare 

măsură la asigurarea articulării conținuturilor asimilate de individ prin canalele formal, nonformal, 
informal. Educația se realizează prin acțiuni educative. Unele dintre aceste acțiuni educative se află 
în afara sistemului de învățământ,dar este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor.  

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură    

De asemenea, serbările școlare vin în ajutorul afirmării si formării personalitații elevului.În 
timpul prezentării programului artistic, elevul artist îi va avea ca spectatori pe colegii de scoala,dar 
si pe parinti carora va trebui sa le recite sau sa le cante, exprimand trairile care il coplesesc. 
Realizarea programului artistic presupune o muncă de căutari si de creație din partea învătatorului. 
În cadrul serbării învatatorul este regizor, coregraf, posionat culegător de folclor, poet, interpret 
model pentru micii artisti.  

Importanţa unor asemenea festivităţi ocazionate de sfârşitul de an şcolar, de Ziua copilului 
sau sărbătorile religioase, este deosebită. Ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor, contribuind 
la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi sentimentelor estetice. Pentru ca 
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elevii să-şi motiveze participarea la această aleasa  activitate, este foarte importantă atmosfera 
realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate.  

Şansa de reuşită a serbărilor este dată de varietatea programului artistic, în măsură să 
valorifice talentul de recitator al unora, calităţile vocale, de ritm şi graţie ale altora, dar şi 
destoinicia pentru realizarea costumelor şi decorurilor. Versul, muzica vocală şi instrumentală, 
gimnastica ritmică, scenetele pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea şi dinamismul 
spectacolului. Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţi   şi participarea 
cu interes de-a lungul pregătirii şi desfăşurării  spectacolului.       

G. Coșbuc spunea: „Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i  iubeşti, sa cauţi să 
pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc, sa ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. 
Trebuie să iei parte împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând 
om mare, să fii cât se poate de copil”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                     
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: JULA CLAUDIA NICOLETA 
G. P. N. NR. 4 TĂȘAD-GOILA, JUDEȚUL BIHOR 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extrașcolară adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR  

PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
 

Prof. consilier școlar Julecătean Dorina, CJRAE Hunedoara 
 
 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. 

Diferenţierea şi individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în 
acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, 
care să permită individualizarea invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la maximum 
capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. Cercetările relevă  că învăţarea activă 
este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar 
educaţia non-formală sprijină acest demers. 

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională 
a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să 
cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă 
competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor 
de realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care 
fac parte.  

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev  posibilitatea 
de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în 
sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din 
scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a 
copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea. 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei 
opere de artă etc.  

Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile artistice organizate 
de Clubul Copiilor sau  concursurile de artă şi creativitate plastică sau fotografică, concursurile de 
sculptură sau de confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, festivalurile naţionale de 
muzică uşoară şi folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea sălii de 
clasă în funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură sunt exemple de activităţi 
care asigură cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi.    

O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. 
Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi 
respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi 
să respecte libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea 
pentru propriile fapte, să aibă o atitudine participativă. 

Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la diferite 
concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de proiecte de mediu 
sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizânduse astfel şi educaţia 
pentru mediu si pentru sănătate a elevilor.    

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai importante 
evenimente din istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi 
dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni  buni cetăţeni.   
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Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu metode şi 
tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, 
vizitarea de licee  cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a 
competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale.  

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 
diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni 
responsabili, este vitală. Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a 
personalităţii elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor 
dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL / PROIECTUL: 
 „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 
Prof. înv. preşc. Juncu Daniela 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 29 – structură a 
Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Bacău 

 
 
Proiectul programului activităților propuse pentru proiectul „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII 

MAI BUN!” la grupa mare: 
 

Nr 
crt 

Obiective 
Urmărite 

ALA I   / 
ALAII 

Denumirea 
activităţii 

 

Tipul 
activiăţii 

 

Locul 
Desf. 

Modalităţi 
de 
organizare 

ALA III 

1. - îmbogăţirea 
cunoştinţelor 
despre natură, viața 
socială, parteneri 
sociali; 
- îmbogăţirea 
cunoştinţelor legate 
de sănătate, în 
vederea dezvoltării 
armonioase a 
organismului; 

ID: Copii frumoși, 
copii sănătoși” 
AI-B:  ”Sănătatea 
dinților” –discuție 
liberă; 
J.R: ”De-a 
doctorul” 
j.Masă: Puzzle-ul 
preferat: 
A II- Jocuri de 
mișcare la alegere; 

„Educ
ație 
penntru 
sănătate, 
educație 
pentru 
viață!” 

Educație 
 sanitară 
 

Sala 
de grupă  

 - 
întâlnire cu 
un cadru 
sanitar 

B.: 
Pov.educ 
”Maricica
” 

J.R.:”
Doctorița
” 

A: ” 
Ambulanț
a”- desen; 

 

2. - responsabilitate 
socială; 
- formarea unei 
atitudini ecologice 
responsabile, prin 
exersarea unor 
deprinderi de 
îngrijire şi ocrotire 
a mediului 
înconjurător; 

ID ”Terra –casa 
noastră” 
A I- ȘT.”Despre 
ecologie...Cum e 
bine?” conv. 
A: ” Colorăm ce e 
bine!” 
C:”Parcul copiilor” 
A II- Jocuri 
distractive în 
curtea grădiniței; 

“Prote
jând 
mediul, 
protejăm 
viaţa”  

 

Educație 
 ecologică 

 

Cur
tea 
grădiniț
ei 

Activita
te 
gospodăreas
că în curtea 
grădiniței  

Șt:” 
Micii 
ecologiști
” 

J.Ma
să cu 
bețișoare; 

C. 
”Parcul 
copiilor” 

 
3. - participarea la 

activităţile de grup 
în calitate de 
vorbitor şi de 
auditor ; 
- atitudini 
pozitive,în 
manifestarea 
comportamentelor 
interumane și 
înțelegerea 
efectelor propriilor 
comportamente 
asupra sa și a 
altora ; 

ID: ”Copii 
ascultători, copii 
silitori” 
A I-B: ”Măgărușul 
încăpățânat” - 
lectura 
educatoarei; 
A: Cântec ”Un 
copil politicos” 
C:”Grădinița – 
palatul copilăriei” 
A II: Jocuri de 
mișcare cu mingi 
în curtea 
grădiniței; 

Teatru 
de păpuși 

Educație  
moral/civic

ă 

 

Sala 
de 
spectaco
le a 
grădiniț
ei 

 

Spectac
ol  

Partener 
”Teatrul 
Magic” 
Bacău 

B.: 
”Fapte 
bune!”l.d.
i. 

A: 
”Prietenul 
meu” 

JR: 
”La 
grădiniță” 

4. - îmbogăţirea 
cunoştinţelor legate 
de sănătate, în 
vederea dezvoltării 
armonioase a 

ID: ”Despre fair-
play....” 
A I: J.R.De-a 
concursul” 
A: ”Stiu să 

„Cel 
mai ager!” 

 

Activitate 
 sportivă 

Cur
tea 
grădiniț
ei  

Concurs 
sportiv 

A: 
”Confecți
onăm 
medalii” 

J.Ma
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Proiectul „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” vizează îmbunătăţirea competenţelor 

sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale. Acest proiect reprezintă un 
program binevenit şi necesar deoarece în contexte nonformale copiii şi cadrele didactice sunt mai 
relaxati, mai deschişi, mai receptivi. Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 
atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (cooperare, entuziasm, opoziţie, pasivitate ); 
maniera de relaţionare (formulare de întrebări, cooperare, detaşare, plăcere, participare totală, 
tensionare, încordare, etc.); adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 

Activităţile extrașcolare  sunt axate pe educaţia informală şi nonformală și facilitează : crearea 
unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară; implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 
înlesnirea integrării grădiniţei în comunitate; activități de dobândire a deprinderilor de viață 
independentă și autonomie personală; crearea unor activități compensatorii și recuperatorii stabilind 
astfel un nivel motivațional ridicat pentru participarea la activitățile extrașcolare.                            

Astfel, în proiect, pentru optimizarea rezultatelor, vor fi antrenați cei mai importanți parteneri ai 
procesului edcațional din demersul formal: educatoare, preșcolari și părinți, la care se adaugă 
parteneri din comunitatea locală.  

 

organismului; 
educarea în spiritul 
competitivității; 

modelez...” 
J. masă: Tablou 
din pioneze; 
A II: Vizionare 
:Desene animate: 
”Lumea 
poveștilor” 

 

să: 
”Puzzle-
ul 
preferat” 

C: 
”Terenul 
de joacă” 

5. - înţelegerea 
cauzalităţii 
schimbărilor 
survenite în natură, 
manifestările unor 
fenomene şi 
transformările din 
mediul 
înconjurător; 
- responsabilitate 
socială; 
 
 

ID :”Drumul până 
la grădiniță...” 
A I:  Activitate 
gospodărească: 
”Ordonăm jucării” 
A: ”Scenă din 
povestea preferată” 
JR:  ”Cu familia-în 
drumeție”; 
A II: Jocuri cu 
jucării preferate; 

„Frum
oasă e  

primă
vara!” 

 
 

Educație 
rutieră 

 

Tra
seul 
până la 
Parcul ”  

Tra
ndafirilo
r”  

Plimbar
e  

B: ” 
Accident
ul” pov. 
Educ.; 

A: 
Audiție:”
Cântece 
vesele” 

Jocur
i cu 
jucării 
preferate; 
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ACTIVITATI  PROPUSE IN CADRUL PROGRAMULUI 

„SCOALA ALTFEL: SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN!” 
 

Prof. înv. preșc. JURCA LARISA 
GRADINITA CU P. P. NR. 11 ALBA IULIA 

 
 
SAPTAMANA 13 - 17 MAI 2019 
GRUPA MICA VOINICEII 
AN SCOLAR 2018-2019 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activitatii 

Obiective 
urmarite 

Tipul activitatii/ 
Locul de 
desfasurare 

Responsabili
/Cadre 
didactice 
implicate 

Participanti/ 
Parteneri/ 
Invitati 

Termen Evaluarea 
activitatii 

1. „Recitam, 
cantam, 
dansam!” 

Manifestarea 
sentimentelor 
de prietenie si 
colaborare cu 
colegii 
implicati in 
activitati. 

- recitare de 
poezii; 
-dans si 
interpretare de 
cantece; 
 -jocuri de 
miscare; / 
G.P.P. Nr.11 
      Alba Iulia 

educatoarele 
implicate 
 

Copii, 
Educatoare, 
Parinti 

Luni 
13.05.2
019 

Acordarea 
unor 
diplome 
participantil
or 

2. „Punti peste 
generatii” 

Educarea 
respectului şi 
afectiunii 
copiilor fata de 
persoanele în 
varsta. 

-vizita ghidata; 
-activitati 
handemade cu 
tematica Pascala 
/ 
Academia 
Doamnelor Alba 
Iulia, 

educato
arele 
implicate 

 

Copii, 
Educatoare, 
Bunici, 
Reprezentan
ti ai 
Academiei 
Doamnelor 
Alba Iulia, 

Marti 
14.05.2
019 

Produse 
handemade 
cu tematica 
Pascala 
realizata de 
prescolari si 
bunici 

3. „Pomisorul 
meu plantat, 
planeta 
Pamant a 
salvat!” 

Stimulare
a interesului 
copiilor pentru 
ingrijirea si 
infrumusetarea 
naturii in 
vederea 
asigurarii unui 
climat mai 
curat si a unei 
vieti mai 
sanatoase. 

-activitate 
practic-aplicativa 
de ecologizare a 
spatiului de joaca 
al gradinitei / 
Curtea G.P.P. 

Nr.11 
     Alba Iulia 

educato
arele 
implicate 

 

 
Copii, 
Educatoare, 
Parinti, 
Inginer 
horticol 

Mierc. 
15.05.2
019 

Utlizarea 
corectă a 
uneltelor de 
lucru 
(lopăţică, 
greblă, 
stropitoare). 
Plantarea 
pomisorilor 
si florilor, 
respectând 
indicaţiile 
primite 

4. ,,Sfanta 
Sarbatoare a 
Pastelui” 

Familiarizarea 
copiilor cu 
semnificatia 
sarbatorilor 
crestin-
ortodoxe, 
cultivarea 
sentimentelor 
de dragoste 
fata de 
aproapele 
nostru, respect, 
daruire si 
ajutor reciproc. 

- 
confecţionare de 
obiecte 
decorative; 

-vizită la 
biserica / 

 
Biserica  
Sala de 

grupă 

educatoarele 
implicate 

 

Copii, 
Educatoare, 

 

 Joi 
16.05.2
019 

Impartasirea 
copiilor 
prescolari 
Recunoașter
ea obiectelor 
din Biserică 
specifice: 
crucea, 
icoanele, 
turla cu 
clopot. 

Rostirea 
de rugăciuni 
pentru copii 
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împreună cu 
preotul. 

5. „Bucurii 
pentru suflete 
triste”  

 

Sensibilizarea 
dorinţei 
copiilor de a 
dărui material 
şi spiritual 
ceva celor care 
ar putea fi 
chiar bunicii 
lor. 
Trăirea unor 
momente de 
bucurie sinceră 
datorată 
sentimentelor 
de dăruire. 

- vizită la 
„Caminul pentru 
persoane 
vârstnice” 
 

educatoarele 
implicate 
 

Copii, 
Educatoare, 
Parinti,  
Bunici, 
Angajati ai 
„Caminului 
pentru 
persoane 
vârsnice” 

Vineri 
17.05.2
019 

Realizarea 
unor lucrări 
practice şi 
artistico-
plastice, în 
scopul de a 
fi dăruite – 
felicitări.  
Prezentarea 
unui 
spectacol 
(cântece, 
poezii, 
scenete). 
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Modele de activități pentru săptămâna 
ȘCOALA ALTFEL și analiza SWAT 

 
Prof. Jurjeu Veronica 

Liceul Național de Informatică Arad 
 
LUNI, 29 OCTOMBRIE 2018 

Clasa 
Înv./Diriginte 
 

Interval 
orar 

 
Titlul 
activității 

Forma de 
organizare a 
activității 

Loc de 
desfășurare 

Instituţii 
partenere 

 
Alte 
precizări 

a VI-a 
Jurjeu 
Veronica 

8 - 14 
Meseria, 
Brățară de aur 

Vizită la 
Fabrica 
APTIV 

Fabrica APTIV-
loc. Ineu 

SC. 
Defphi 
SRL 

 

 
MARȚI, 30 OCTOMBRIE 2018 

Clasa 
Înv./Diriginte/ 
Coordonator 
activitate 

Interval 
orar 

 
Titlul 
activității 

Forma de 
organizare a 
activității 

Loc de 
desfășurare 

Instituţii 
partenere 

 
Alte 
precizări 

a VI-a C 
Jurjeu 
Veronica 

8-11 Concert lecție Audiție 
muzicală 

Filarmonica de 
Stat Arad 

Filarmonica 
de Stat 
Arad 

 

a VI-a C Jurjeu 
Veronica 

11-14 Învățăm să ne 
jucăm 

Jocuri în aer 
liber 

Parcul Mihai 
Eminescu Arad 

  

 
MIERCURI, 31 OCTOMBRIE 2018  

Clasa 
Înv./Diriginte/ 
Coordonator 
activitate 

Interval 
orar 

 
Titlul activității Forma de 

organizare a 
activității 

Loc de 
desfășurare 

Instituţii 
partenere 

 
Alte 
precizări 

a VI-a C 

Jurjeu 
Veronica 

8-14 Excursie  Vizită: 
Peștera 
Meziad, 
Peștera 
cristalelor 

Loc. Bihor   

 
JOI, 1 NOIEMBRIE 2018  

Clasa 
Înv./Diriginte/ 
Coordonator 
activitate 

Interval 
orar 

 
Titlul 
activității 

Forma de 
organizare a 
activității 

Loc de 
desfășurare 

Instituţii 
partenere 

 
Alte 
precizări 

a VI-a 
C 

Jurjeu 
Veronica 

8-14 Colaborăm, 
deci câștigăm 

Jocuri pe 
echipe 

Laser Tag Arad Laser Tag 
Arad 

 

 
VINERI, 2 NOIEMBRIE 2018  

Clasa 
Înv./Diriginte/ 
Coordonator 
activitate 

Interval 
orar 

 
Titlul 
activității 

Forma de 
organizare a 
activității 

Loc de 
desfășurare 

Instituţii 
partenere 

 
Alte 
precizări 

a VI-a 
C 

Jurjeu 
Veronica 

8-10 Centenar 
România  

Confecționare 
cocarde, 
stegulețe 

Sala de clasă   

a VI-a 
C 

Jurjeu 
Veronica 

10-12 Știi și câștigi Concurs 
distractiv 

Sala de clasă   
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a VI-a 
C 

Jurjeu 
Veronica 

12-14 Gospodari 
fără pereche 

Aranjarea 
sălii de clasă 

Sala de clasă   

 
Director,                                                                     Consilier ducativ, Prof.                 
Raport „Școala altfel” 
 
A. Date generale 
Clasa: VI C 
Diriginte/învățător: Jurjeu Veronica 
Nr. elevi în clasă: 24 
Rata prezență elevi (21 prezenți, 3 absenți) 
 

B. Rezultate 
1. Activități utile pentru dezvoltarea competenței de învățare și abilităților socio-emoționale: 
 
Dați exemple de activități pe care le considerați eficiente și vă doriți să le integrați în restul 

anului școlar pentru dezvoltarea: 
a)  competenței de învățare: concert-lecție la Filarmonica de Stat Arad, vizită la 

intreprinderea SC APTIV SRL-Ineu. 
b) abilităților socio-emoționale: jocuri de strategie, de dezvoltare personală, de 

dezvoltare a abilităților fizice. 
 
2. Organizarea „Școlii altfel” – satisfacții și lecții învățate 

1. Ce satisfacții ați avut în urma implementării programului „Școala altfel”? 
Toate activitățile au avut menirea de a-i determina să lucreze în echipă, să-și folosească 

abilitatea de a face conexiuni logice, de a alcătui strategii și de a fi creativi. Consider că astfel au 
reușit să se autocunoască, să-și înțeleagă mai bine colegii și să devină mai buni prieteni. 

 
2. Ce aspecte ale organizării programului „Școala altfel” au funcționat foarte bine la 

clasa dumneavoastră ? 
- Colaborarea cu cadrele didactice care predau la clasă (prof. Mihoc Sigina, prof. 

Ardelean Daniela, prof. Zsori Simona, prof. Mladin Mariana, prof. Nan Dacian) și cu părinții 
(Pop Nadia); 

- Munca în echipă din partea elevilor; 
- Sprijinul financiar din partea părinților, al firmei de transport ”Pito Trans” Arad și al 

conducerii intreprinderii SC APTIV SRL. 
 

3. Ce provocări ați avut în organizarea programului „Școala altfel”? Ce soluții ați 
identificat pentru a le preveni anul viitor? 
- Responsabilitatea pentru buna desfășurare a deplasărilor în oraș șă în afara acestuia – 

soluție: prelucrarea regulamentului de deplasare, implicarea prof. și a părinților 
 

4. Ce sugestii aveți pentru îmbunătățirea metodologiei și ghidului „Școala altfel”? 
- Diversificarea ofertei de activități gratuite din partea diferitelor instituții de cultură.                             
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SĂ NE DESCOPERIM ELEVII PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 
 
 

Profesor învăţământ primar,  Jurji Maria-Daniela 
Şcoala Gimnazială Lăpuş, jud. Maramureş 

 
 
”Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu 
viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și 
comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile 
celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – 
toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl 
ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de 
viață. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune.  

Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. Având cel mai larg 
caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, 
vizite, spectacole cultural-artistice, serbări, şezători literare, tabere şcolare, vizionări de filme, 
competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, 
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imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite 
sentimente. Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, 
vizionând spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. De la 
cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 
elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În 
urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, 
imaginea realităţii, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de 
creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură 
cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. În timpul plimbărilor, ei pot observa 
caracteristicile unui anumit anotimp și pot descoperi o altfel de primăvară, proaspătă și mirosind a 
fericire, vara – ca un teatru de păpuși, toamna – o baladă veselă și arămie sau iarna cea albă și 
parfum ușor de scorțișoară. 

În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter. I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi 
asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei 
game variate de norme disciplinare”. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor, fiind 
că, „menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura, ci să deştepte cultivând destoinicirile 
intelectuale în inima copilului, trebuinţa  de a învăţa toata viaţa" (Ioan Slavici). 
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Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității școlarilor mici 

 
 

Înv. Kerekes Maria 
Șc. Gimn. „Gr. Silași”Beclean 

 
 
Copilăria este destinată a descoperi frumosul din mediul înconjurător și din opera de artă. Pe 

lângă activitățile prevăzute în curriculumul școlar, copilul are nevoie și de activități 
extracurriculare, cu mare potențial educativ, care să răspundă nevoilor actuale ale integrării în 
societate. 

Educația extracurriculară se referă la activitatea instructiv-educativă organizată de colectivul 
didactic al școlii, cu sprijinul factorilor educaționali, cu scopul de a completa activitatea școlarilor. 
Activitățile extracurriculare sunt activități complementare, atractive, care au un scop precis și o 
anumită strategie de desfășurare. Ele aduc „noul”, surpriza intelectuală, îmbină plăcutul cu utilul, 
oferă posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale elevilor  în afara clasei. Activitățile 
extracurriculare au în vedere următoarele obiective: 

Valorificarea potențialului psihic și fizic al fiecărui copil, sprijinind dezvoltarea  
armonioasă  a personalității fiecărui copil prin:                                                                               
- formarea unui comportament civilizat;                                                                              
- integrarea  în viața socială;                                                                                                      
- educarea calităților moral-cetățenești și estetice;                                                              
- organizarea timpului liber în mod util și plăcut;                                                                  
- lărgirea orizontului de cunoaștere.                                                                                     
- Descoperirea și încurajarea aptitudinilor și înclinațiilor copiilor.                                     
- Reactualizarea cunoștințelor acumulate în cadrul activităților desfășurate la clasă și            
îmbogățirea lor.                                                                                                                                                          

Activitățile extracurriculare se deosebesc de cele școlare curriculare prin caracterul lor benevol, 
opțional, pluridisciplinar, varietatea conținutului și formelor, utilizarea unor forme specifice de 
verificare și apreciere a rezultatelor cât și prin raporturile accentuate de colaborare, apreciere, 
încredere și prietenie dintre cadrul didactic și elevi.                                                    

Participarea copiilor este facultativă. Cadrul didactic intervine prin dirijare sugestivă cu scopul 
de a stimula implicarea copiilor în anumite activități, având în vedere înclinațiile și aptitudinile lor 
după necesitățile instructiv-educative ce se impun la un moment dat.  

Conținutul activităților prin care se realizează educația extracurriculară se fixează în funcție de                   
preferințele și dorințele elevilor și de condițiile și posibilitățile de realizare.  

Formele de organizare sunt ingenioase, elastice și cu caracter recreativ, predominând spiritul de 
cooperare. Există câmp deschis manifestării spiritului de inițiativă din partea copiilor. Activitățile se 
desfășoară în funcție de conținutul și forma lor de organizare. Evaluarea rezultatelor se face prin 
laudă, evidențiere, participări la expoziții, popularizare la ziare, reviste, televiziune.       

Excursiile, drumețiile,manifestările cultural-artistice și sportive precum și cercurile de elevi sunt 
cele mai reprezentative categorii de activități extracurriculare. 

Realizarea drumețiilor,excursiilor și vizitelor impune o mare responsabilitate legată de scopul 
urmărit, obiectivele stabilite,de conținut,de modul de desfășurare și de finalizare.  

Lecțiile-excursii, contribuie la lărgirea orizontului geografic, realizează legătura dintre teorie și 
practică, stimulează interesul pentru cunoașterea frumuseților țării și contribuția la crearea unui 
suport informativ-educativ pe plan ecologic. Prin drumeții, vizite, excursii, se urmărește  
dezvoltarea spiritului de colectivitate, prietenie, voință, disciplină și inițiativă.  

Drumețiile, excursiile îmbină obiectivele de instruire a copiilor pe baza cercetării, răspund 
cerințelor de acțiune, îmbină utilul cu plăcutul, relaxarea cu efortul, bunăstarea cu privațiunile. 
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Rolul excursiilor poate fi de documentare, colectare, observare în mod direct și independent a unor 
peisaje și fenomene din realitatea înconjurătoare. 

Activitatea extracurriculară se află într-o continuă perfecționare, determinată de îmbunătățirea 
conținutului și diversificarea formelor de exprimare artistică accesibile copiilor din învățământul 
primar. 

Activitățile extracurriculare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, facilitează 
acumularea de cunoștințe, produc bucurie. 

Participanților li se dezvoltă spiritul practic operațional, oferind posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform aptitudinilor sale. Realizarea acestor  obiective depinde, în primul rând de 
organizator, talentul său, de modul creator de abordare a temelor și de dragostea sa pentru copii.                          

         
 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
BUCURIILE IEPURAȘULUI! 

 
Autor: Keresztessy Katalin 

 

Activitățile extrașcolare își au rolul și locul bine stabilit în formarea presonalității copiilor. Prin 
activitățile extrașcolare fiecare copil primește o educație exigentă,bine venită, tot la fel ca și cea 
primită într-un cadru formal. 

Atât activitățile extrașcolare, cât și cele extracurriculare au ca scop identificarea talentelor, 
cultivarea unui stil de viață civilizată, stimularea comportmentului creativ. Copii participă cu drag 
la astfel de activități, succesul fiind garantat, deoarece producția ce provine din astfel de activități, 
este o producție, care se naște din imaginația, din creația propriu – zisă, liberă a copilului. Aceste 
activități permit dezvoltarea unor aptitudini speciale, copii își pot îmbogății imaginea creatoare și 
sfera cunoștințelor prin diverse activități educative. Prin asemenea activități copii dobândesc o 
gândire independentă, mod de rezolvare diferită a problemelor, posibilitatea de critică constructivă, 
toleranță fațăde noi idei. 

Cea mai îmbucurătoare sărbătoare a tuturor creștinilor, este sărbătoarea Paștelui sau Învierea lui 
Isus Hristos. 

Cei mai încântați de venirea Paștelui sunt copii. Pentru ei, nu numai obiceiurile creștine sunt 
cele mai importante lucruri în sărbătorirea Paștelui, dar și că sosește Iepurașul de Paște. 

Pregătirea de Paște începe mai mult timp înainte de sărbătoarea propriu – zisă, deoarece copii 
scriu scrisori Iepurașului de Paște. Le cer: dulciuri, jucării, cea ce își imaginează prin fanteziile lor 
bogate. Această sărbătoare e plină de emoții, de așteptări. Cum adulții aștept cu cea mai mare 
emoție învierea lui Isus Hristos, copii în primul rând aștept agitat, cu nerăbdare, ca iepurașul să-l ia 
scrisoarea.  

În dimineața primei zile de Paști, când copii se trezesc, începe Vânătoarea Ouălor de Paști. Este 
o experiență de neuitat, bucuria nemărginită a copiilor, bucurie, ce provine din găsirea ouălor 
ascunse de iepuraș, fie în casă, fie în grădină.  

După găsirea ouălor ascunse emoțiile mai cresc în găsirea cadourilor cerute de la iepuraș, dacă 
primesc ceea ce era în scrisoare, dacă oare a adus ceva iepurașul de paște. 

A doua zi a Paștelui, este ziua obiceiului de merge la udat sau la stropit. Tot a bucurie a copiilor 
îmbinându-se cu bucuria iepurașului. Băieții poposesc la casa fetelor, le urează Paște fericit!, spun 
poezii de stropit și le stropesc pe fete cu o găleată plină de apă, de a-i merge tot anul bine pentru 
fete, ca să nu se ofilească. Fetele le cinstesc pe băieți cu ouă roșii. Aceste ouă sunt vopsite de fete, 
în Vinerea Mare, numai în culoarea roșie, ceea ce conform tradiției este sângele lui Isus Hristos. Iar 
oul, simbol al începutului și a nemuririi, confirmând învierea și renașterea ciclică. 

Împreună cu învierea lui Isus Hristos, venirea Iepurașului de Paște, bucuria ceea mai enormă a 
copiilor, stropirea fetelor, ni se mai aduce și renașterea naturii, sosirea anotimpului primăvară, 
renașterea cultului strămoșilor, a unor fenomene naturale legate de fertilitate.  

Pe lângă toate însemnătatea simbolistică a acestei sărbători creștine, în mintea și sufletul 
copiilor  rămâne bucuria sinceră a jocului, a redescoperirii tradițiilor și obiceiurilor de la bunici. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
Prof. Kollat Delia 

Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Baia Mare 
 
 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop 
învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului. Prin aceste activități, care cuprind 
domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ceea ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 
Activităţile extraşcolare au un rol important în cultivarea gustului pentru lectură, pentru carte. Elevii 
pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii, participând la 
lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin implicarea în 
desfăşurarea șezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă.  

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul lor de 
rezolvare, precum şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 
profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o funcţie complementară în raport cu instruirea şcolară. 
Este vital ca activitățile extracurriculare eliberate de constrângerile programei şcolare să se 

ghideze după principiile interdisciplinarității pentru a contribui în mod real la formarea deplină a 
personalităţii elevilor şi la pregătirea lor pentru viaţă. 
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Avantajele activităților de tip outdoor în  educația fizică a preșcolarilor 

 
Prof. înv. preșcolar Kopacz Enikő-Zsuzsánna 

Școala Gimnazială ,,Dacia”, Târgu- Mureș 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 10 

 
 
Dezvoltarea sănătății și mișcării a preșcolarilor este un obiectiv educațional important în 

învățământul preșcolar. Stilul de viață sănătos format la vârsta fragedă are efect pozitiv în formarea 
stilului de viață în adolescență și în maturitate. Pentru realizarea cu succes a obiectivelor educației 
fizice și sport în grădinițe există o mulțime de posibilități, printre care educația outdoor, care este o 
formă de educaţie care se bazează pe învățarea în aer liber, și completează pe cea formală. 
Deprinderile și calitățile motrice dezvoltate în cadrul activităților de tip outdoor pe lângă 
dezvoltarea funcțiilor cognitive afectează pozitiv și starea de sănătate. 

Programele educative orientate spre natură pun în  centrul atenției educația pentru natură, însă 
activitățile desfășurate în natură au un rol important și în dezvoltarea mișcării, a personalității și a 
sănătății. În cadrul activităților desfășurate sistematic în aer liber organismul se acomodează 
factorilor de mediu, iar una dintre urmările acestuia este întărirea rezistenței organismului, a 
sistemului imunitar, iar în măsură mai mică și creșterea vitezei și forței prin mișcarea propriei 
greutăți corporale. Pe parcursul acestor activități copiii cunosc și dobândesc legitățile naturii, 
respectul față de natură, învață cum se îmbracă potrivit anotimpului, își dezvoltă capacitatea de 
acomodare față de efectele vătămătoare ale vremii, de forțele naturii, însușesc orientearea în spațiu, 
cum să circule în natură cu încredere, care include și siguranța pe apă, schiatul, mersul pe bicicletă 
și drumețiile, obiceiurile de igienă corporală în diferite împrejurări, își dezvoltă creativitatea prin 
jocuri cu ajutorul elementelor naturii.  

Beneficiul cel mai mare al acestor activități este că învățarea motorie se  realizează prin  trăiri 
de experiențe inedite în mijlocul naturii, așadar participanții sunt puşi în situaţia de a-şi cunoaşte şi 
chiar de a-şi depăşi propriile limite, de a crește încrederea în sine și stima de sine.  

Este important ca educatoarea să-i încurajeze pe copii să nu se sperie de situații imprevizibile, și 
să găsească cea mai bună soluție,  să-i ajute în prevenirea accidentelor, însă acordarea ajutorului să 
lase pe seama colegilor copilului accidentat. Preșcolarii învățând, ajutând  reciproc înving 
obstacolele, în urma cărora se dezvoltă mișcarea  motorică, capacitatea de rezolvare a problemelor, 
sensibilitatea față de problemele celorlalți, recunoașterea meritelor colegilor, abilitățile de 
comunicare, iar prin cooperare  se întărește în  grupă  spiritul colectiv. 

Prin activitățile outdoor putem pune bazele multor ramuri sportive, pe care copiii pot  practica 
mai târziu cu scopul de a menține și de a dezvolta sănătatea lor. Drumețiile, schiatul, patinajul, 
mersul pe bicicletă, jocurile cu mingea în aer liber sunt sporturi de Life Time, pe care pot practica și 
la adulțime și bătrânețe.  

În prezent în România dintre activitățile outdoor fac parte excursiile semestriale, drumețiile în 
preajma grădinițelor, și activitățile libere în curtea grădinițelor.  

Pentru realizarea activităților menționate mai sus trebuie îndeplinite o mulțime de condiții: 
temperatură potrivită (nici prea cald, nici prea rece), vreme uscată, fără ceață, fără ploaie, fără vânt. 
Dacă luăm în considerare aceste condiții, atunci preșcolarii ar putea să petreacă zile puține în aer 
liber, mai ales toamna și iarna. Pentru prezența mai mare a acestui tip de activitate în educarea 
preșcolarului, din partea părinților ar trebui schimbată atitudinea grijulie și afecțiunea lor față de 
copii lor, iar relația cu pedagogul să se bazeze pe încredere deplină. Cadrele didactice ar trebui să-i 
îndemne pe părinți să se implice în realizarea acestui tip de activitate, în cadrul activităților 
extracurriculare, oferindu-le informații necesare, sfaturi și sprijin.  
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În continuare prezint câteva activități de tip outdoor ce se pot realiza în grădinițe, atât în curtea 
ei cât și în afara ei, în cadrul activităților extracurriculare, și pot fi completate cu alte activități luând 
în considerare posibilitățile grădiniței și atitudinea educatoarei. 

Ținând cont de respectarea regulilor de prevenirea accidentelor se pot realiza activități libere în 
curtea grădiniței, în parc, pe terenul de joacă și de sport, unde copiii pot folosi liber elementele 
moderne și clasice de care dispun aceste spații, se pot cățăra cu aprobare pe copaci mai mici, pot 
juca jocuri creative cu deșeurile naturale etc. Mersul pe bicicletă, cunoașterea regulilor mersului în 
siguranță pe bicicletă este o altă activitate folositoare. Cu copii mai mari se pot organiza drumeții cu 
bicicletă după o pregătire potrivită.  

Tot în aceste spații se pot organiza activități dirijate, concursuri sportive, prin crearea pistei de 
obstacole folosind obiectele pregătite sau care se găsesc aici, pe care copiii trebuie să parcurgă 
individual sau pe grupe, chiar și cu bicicleta. Găsirea obiectelor ascunse de educatoare sau 
organizarea diferitelor ștafete sunt activități  pe placul multor copii. 

După cum se știe activitatea principală a vârstei preșcolare este jocul. Spațiile mai mari sunt 
potrivite pentru derularea jocurilor de mișcare, dar și a dansului. Acestea combat efectele stresului, 
așadar sunt vectorii bunei dispoziții, îmbunătățesc echilibrul corporal, dezvoltă musculatura, simțul 
ritmic.  

Cel puțin săptămânal o dată ar fi bine să organizăm drumeții în natură, în parcurile din 
apropierea grădiniței, sau pe dealurile, pe munții din apropiere – de preferință într-un grup organizat 
cunoscând traseele montane, iar semestrial câte o excursie tematică. E important să fie ales un 
traseu cu un nivel de dificultate potrivit întregului grup, cu precădere copiilor, și ca încărcarea fizică 
să atingă nivelul potrivit vârstei. Astfel de programe îi oferă copilului un altfel de mediu de 
învățare, dezvoltă abilități fizice – tehnici de mers pe munte, cățărat pe stânci, mersul pe teren plin 
de hopuri, tehnici de dozare a energiei și altele – precum și abilități civice, în care poate învăța cum 
să respecte și să protejeze natura.  

Pentru sporturi de iarnă ca schiatul, săniușul se pot folosi dealurile din apropiere sau se pot 
organiza tabere de schii. După instalarea iernii chiar în curtea grădiniței se poate crea ghețuș, unde 
copiii pot exersa cu bucurie, fără patine, mișcările pe gheață. Patinoarele din oraș oferă un bun prilej 
unei distracții în colectiv cu copii și părinții lor, lucru de care ar fi bine să ne profităm. 

Parcurile de aventură sunt un alt mijloc de distracție eficient care nu doar că  stimulează corpul 
copiilor și abilitățile fizice, dar îi face mai atenți, mai concentrați și chiar mai curajoși, faciliteză 
dezvoltarea personală și de grup, contribuie la autocunoaștere, la creșterea încrederii în sine, la 
extinderea limitelor psihologice proprii. 

Ca concluzie personală consider că menirea noastră ca dascăli este de a trezi, de a potoli 
curiozitatea copiilor, de a pregăti pentru viață, folosind o varietate de modalități de colaborare atât 
în cadrul activităților didactice cât și în cadrul activităților extracurriculare,  care presupun o 
implicare activă a părinților  alături de copii și educatoare. Astfel au  de câștigat atât copiii cât și 
părinții, colectivul grădiniței dar şi  comunitatea locală. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

„JOCURI DIN PAUZA MARE” – PROIECT EDUCAŢIONAL 
 

Prof. înv. primar. KORTNER TILORE, 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, JUD. Timiș 

 
„Jocul este şi o pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar, 

mai presus de toate, el este însăşi viaţa copilului.” (Mc. Dougall) 
 
La copilul de vârstă şcolară mică, dezvoltarea cognitivă, socială, afectivă este strâns legată de 

activităţile desfăşurate în şcoală şi în afara ei sub forma jocului. Şcoala, oricât de bine ar fi 
organizată, nu împlineşte dorinţa copilului de a fi mereu în mişcare, de a investiga, de a cunoaşte 
prin propria cercetare, de a se emoţiona puternic la orice activitate- ceea ce reprezintă, de fapt, 
esenţa jocului. Marele pedagog elveţian Eduard Claparede afirma că pentru a-l face pe copil să 
depăşească în şcoală ,,greutăţile greu de învins”, trebuie să nu uităm că una din necesităţile 
principale ale copilului este jocul. 

Nu ne putem imagina copilăria fără râsete şi jocurile sale. Sufletul şi inteligenţa devin mari prin 
joc. Jocul este un simbol al victoriei într-o luptă cu sine, cu propria frică, slăbiciune sau îndoială. El 
este un întreg univers, în care fiecare trebuie să-şi afle locul, cu şanse sau riscuri. 

Jocul asociază noţiunile de totalitate, de regulă şi de libertate, aidoma vieţii reale, într-un cadru 
dinainte stabilit. Jocurile sunt adevărate modele de viaţă reală, personală şi socială. Ele permit 
trecerea de la starea de natură la starea de cultură. 

Psihologii văd, în joc, o formă de energie psihică între doi jucători sau între fiinţe şi obiecte 
neînsufleţite. Jocul stimulează imaginaţia şi emotivitatea, de aceea se spune că acesta devine o 
acţiune magică ce trezeşte viaţa. A te juca înseamnă a crea o punte între realitate şi fantezie. De 
aceea, jocurile copiilor sunt, în profunzime, replici ale marilor jocuri publice, sufletul relaţiilor 
umane şi factori eficienţi de educare. Gross afirma: „Jocul este un act de dezvoltare personală 
neintenţionată. Joaca este o pregătire instinctivă şi inconştientă a viitoarelor acţiuni serioase. În joc 
se reflectă legăturile copilului cu lumea sa interioară, dar şi cu persoanele şi evenimentele din lumea 
exterioară”. 

Despre un copil nu se poate spune că el creşte şi…atât. Trebuie să spunem că el se dezvoltă prin 
joc. Jocul copilului nu este numai o oglindă fidelă a personalităţii sale în formare, ci poate să fie 
utilizat ca auxiliar educativ, atât în timpul orelor, cât şi în … pauza mare. Jocul facilitează exersarea 
comunicării prin diverse limbaje (literar, ştiinţific, muzical, etc.) şi paralimbaje (mimică, gestică, 
etc.). Stimulează dezvoltarea imaginaţiei şi a calităţilor gândirii creative, oferind un cadru coerent şi 
flexibil de cooperare între elevi. 

În lucrarea de faţă voi prezenta realizarea şi rezultatele parţiale ale unui proiect desfăşurat cu 
elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 din Lugoj. 

Proiectul Interjudeţean s-a numit „Jocuri din pauza mare” şi a fost iniţiat de prof. dr. Dorina 
Creţ, de la  Şcoala de Muzică  „Augustin Bena” din Cluj Napoca.  Parteneri au fost Liceul de 
Muzică „Tudor Ciortea” din Braşov şi Şcoala „Gheorghe Lazăr” din Zalău. 

Motivul alegerii acestei tematici se datorează observaţiilor şi preocupărilor privind 
comportamentul  copiilor în timpul recreaţiilor şcolare. Asistăm la o situaţie cvazi generalizată în 
şcolile din mediul urban, unde joaca, recreerea de altă dată, din timpul acestor pauze, este înlocuită, 
de la vârste din ce în ce mai fragede, cu  preocupări, cum sunt: 

- butonarea telefonului mobil şi izolarea de colegi; 
- folosirea acestora pentru a asculta  muzică, deseori de calitate îndoielnică, iar uneori cu 
caracter violent; 
- discuţii într-un limbaj  agresiv; 
- aşa-zisele „jocuri” imitatoare ale unor scene violente, etc. 
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Înainte de a derula firul activităţilor din proiect, dorim să precizăm câteva detalii tehnice.  
 
 Obiectivele generale ale proiectului au fost: 
1. Redescoperirea şi promovarea  jocurilor din pauza mare, unele specifice Folclorului copiilor, 

adevărat patrimoniu cultural, pe cale de dispariţie. 
2. Stimularea interesului copiilor pentru o formă atractivă şi creativă de  joacă, mişcare şi 

relaxare  în timpul pauzelor, la şcoală, dar şi-n afara ei. 
3. Combaterea sedentarismului ce caracterizează această generaţie «a jocurilor electronice».  
4. Conştientizarea activităţii de grup, ca suport al prieteniei. 
5. Impulsionarea  actului educaţional şi comportamental, ai cărui actori principali sunt copiii. 
 
Beneficiari ai derulării proiectului au fost elevii claselor I-IV şi cadrele didactice care predau la 

aceste clase, de la şcoala noastră şi cele partenere. 
Totul a început la Cluj-Napoca, unde a avut loc prima întâlnire de proiect. Atunci au fost 

stabilite, în comun, obiectivele şi a fost propus calendarul activităţilor. Reîntorşi la şcolile noastre, a 
urmat identificarea elevilor şi a cadrelor didactice participante.    

          
Desfăşurarea proiectului are loc în mai multe etape: 
1. Au fost investigate, în cele patru şcoli participante, jocurile copiilor din pauza mare, 

majoritatea fiind sugerate de elevi. A urmat analiza comună (elevi-coordonatori), privind selectarea 
celor mai specifice jocuri, fiecărei zone, apoi pregătirea şi învăţarea jocurilor, de către fiecare 
echipă, în vederea înregistrării acestora. 

2. La a doua întâlnire a coordonatorilor, la Braşov, s-a analizat stadiul parcurs şi s-a hotărât 
asupra  prezentării modelului scris al descrierii fiecărui joc selectat, precum şi fixarea unui 
repertoriu comun de jocuri, pentru că toate aceste jocuri şi activităţi desfăşurate vor face obiectul 
unei broşuri şi al unui DVD comun. 

3. S-au înregistrat, pe bandă magnetică, jocurile copiilor din fiecare şcoală participantă în 
interpretarea acestora în curtea şcolii, în clase sau pe coridoare, în timpul pauzelor.  

3. S-au trimis înregistrările şcolilor partenere, pentru a se face o comparaţie a jocurilor între 
şcoli/ judeţe. 

4. Pornind de la aceste jocuri, am promovat şi vom promova, în continuare, activităţi distractive, 
dinamice, pentru petrecerea timpului în pauza mare. 

6. Copiii din şcolile participante se vor întâlni într-o tabără şi vor desfăşura împreună jocuri 
comune şi/sau particulare, unde se va înregistra DVD-ul comun, final, în care vor fi cuprinse 
echipele şi jocurile propuse de către toate şcolile partenere, în interpretarea elevilor, împreună. 

Ca modalităţi de evaluare, ne-am propus să atragem un număr cât mai mare de elevi, din fiecare 
şcoală, în practicarea acestor jocuri, în timpul pauzei, ca urmare a evoluţiilor frecvente din curtea 
şcolii. 

După realizarea DVD-ului comun (care cuprinde toate jocurile selectate) şi a broşurii (ce 
aminteşte activităţile derulate, precum şi poze din timpul acestora), am creat un site şi am postat 
rezultatele proiectului, în vederea diseminării acestora. Am deschis chiar un Forum, pe internet, ca 
modalitate de evaluare, unde toţi cei interesaţi şi-au putut exprima opiniile legate de importanţa 
unor astfel de activităţi şi de unde am putut avea un feedback, prin interesul manifestat de alte şcoli 
pentru implementarea proiectului şi achiziţionarea  DVD-ului realizat. 

Considerăm că realizarea, cu succes, a acestui proiect, îndreptăţeşte diseminarea la sesiuni de 
comunicări destinate proiectelor şcolare. Sperăm că prin acest material am trezit curiozitatea 
dumneavoastră pentru practicarea, la ciclul primar, a „jocurilor din pauza mare”. 

 

Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Lache Florentina Eugenia 
Școala Profesională “N. Bălăuță” Șcheia, jud. Iași 

 
 

Activitatea extrașcolară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul elevilor 
pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității elevilor. Educația unui elev nu se realizează doar într-un cadru formal, ci 
și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
valorificarea talentelor personale şi a aptitudinilor. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un 
cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra elevului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al elevului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.  

Activitățile extrașcolare vizează activitățile cu rol complementar orelor clasice de predare-
învățare-evaluare, atrag elevul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii elevului. Aria de desfășurare a 
acestora e greu de delimitat. Pot fi activităţi educative, de orientare şcolară şi profesională, excursii, 
drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de 
spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, 
legate de protecția mediului. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, dezvoltă gândirea critică, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la 
dezvoltarea creativităţii şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 
omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor. 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase, pentru o integrare în societate. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor. Înainte de toate, este important ca profesorul însăşi să fie creativ.  

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

 

Bibliografie: 
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Educația ecologică realizată prin activități școlare și extrașcolare 

 
 

Prof. Lăcustă Nicoleta 
Grădinița P. P. ,,Licurici,, –Galați 

 
 
Musser spune ca majoritatea lucrurilor care pot fi învatate la aceasta vârsta sunt pur si simplu 

lucruri bune în viata. « Este un bun obicei de viata sa nu lasi apa să curgă aiurea, să nu o 
risipesti ». « Lucruri ca acestea trebuiesc  învațate de la o vârstă fragedă». 

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi 
bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită 
ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.  

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi 
ştiinţifie, literare, artistice, plastice, sportive etc.  

Formele  de realizare sunt diversificate: observaţii, experimente, povestiri ştiinţifice, desene, 
activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări de diapozitive, jocuri de mişcare, 
distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări de 
emisiuni TV,  expediţii, tabere scenete ecologice, concursuri.  

Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul elevilor pentru lumea înconjurătoare, se 
formează atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a mediului şi se 
cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos. Educaţia ecologică este un 
domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru majoritatea copiilor. 

Copilul de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicat 
în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii 
senzoriale în plină dezvoltare.  

Nu bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în primul rând , ci cunoaşterea şi menţinerea în 
forul interior al copilului a următoarelor stări:dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii; puterea de a 
ocroti formele de viaţă. 

Educatia ecologica vizeaza diferite laturi ale dezvoltarii personalitatii individului. Scopul 
esential al educatiei ecologice este îndeosebi acela de a forma la copii  bazele unei gândiri si 
atitudini centrate pe promovarea unui mediu natural propice vietii, de a le dezvolta spiritul de 
responsabilitate fata de ecosistem. Prin participarea  tuturor factorilor educativi: scoala, familie, 
comunitate, mass-media etc., la realizarea acestor intentii, copilul întelege mai bine efectele pe care 
le are un comportament necorespunzator asupra mediului. 

EXEMPLE TRANSFERABILE DE BUNA PRACTICA  
IN PARTENERIAT CU–PARINTII, ADMINISTRATIA LOCALA , ONG-URI  

 ,,Faima  se ruginește dacă nu o cureți prin muncă în fiecare zi !,, Nicolae Iorga 
 

Primaria municipiului Galați in colaborare cu SP ECOSAL si Inspectoratul Școlar Județean 
Galați  au declanșat o acțiune la nivelul comunității locale  ce i-a vizat pe cei mai mici cetățeni ai  
municipiului –concursul Fii activ ! Colectează selectiv. Concursul a vizat conştientizarea elevilor cu 
privire la importanţa colectării selective a deşeurilor, dar şi creşterea gradului de colectare selectivă 
la sursă a materialelor reciclabile. Perioada în care s-a desfăşurat concursul a fost 01 octombrie 
2018 – 01 februarie 2019. Grădinița P.P. ,,Licurici,, Galati  a participat  în cadrul  concursului iar 
prin dorință, implicare, consecvență, la sfârșitul campaniei s-a clasat pe locul  III, câștigând suma de  
20.000 lei. Cu banii obtinuți am reușit  să ne îmbunătățim  baza materială considerabil.   Urmând  
lozinca ,,Faptele bune dau valoare unui om,, , ne-am înscris și la   ediția a doua  01. octombrie 
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2018- 01.februarie 2019  cu speranța că numai implicându-ne  putem aduce o părticică  din lumea 
care visăm, chiar  aici în grădinița noastră. 

Proiectul si cei mici fac fapte mari,  se adresează celui mai tânăr public, copiii de grădiniță, cu 
mesaje dedicate, transmise de un personaj haios și cu mare priză la cei mici (Ecoterrianul).  

Totul s-a întâmplat în cadrul campaniei dedicate grădinițelor, „Și cei mici fac fapte mari!” Miza 
acestei campanii este educarea timpurie a noii generații în ceea ce privește comportamentul 
responsabil față de mediu. 

Prescolarii care s-au înscris în proiect vor desfasura activitati  de educație ecologică, scopul 
fiind ca cei mici să înțeleagă ce înseamnă deșeurile de baterii și acumulatori, ce conțin acestea și de 
ce este important ca bateriile uzate să nu ajungă la groapa de gunoi, ci la reciclare. 

Copiii a aflat despre substanțele toxice, despre materiile prime valoroase care se pot recupera 
din deșeuri, urmand sa  colecteze  bateriile uzate pentru a le preda în recipienții puși la dispoziție de 
ECOTIC BAT. În tot acest proces se vor  implica și părinții și prietenii celor mici, iar mesajul și 
informațiile sa se  răspândeasca  în comunitate. 
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ȘCOALA ALTFEL-EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR LAMBĂ ROBERTA 

ȘC.GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU PLOIEȘTI 
 
 
„Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă o modalitate de 

întărire a relaţiei profesor-elev care nu este condiționată de prezența clopoţelului sau limitată de 
timpul aferent unei lecții 50. Atmosfera din „săptămâna altfel” este una specială, care trebuie trăită 
atât de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării unor experienţe noi, cu dorința de a 
descoperi ,de a explora ,de a cerceta ,de analiza noi perspective,de a-și exprima ideile   fără a se 
simți constânși de obținerea unui calificativ, a unei recompense,a aprobării învățătorului sau a 
colegilor. 

Copii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesorii 
sunt dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul 
românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii „poate mai umane” 
decât se pot stabili în cadrul unei ore de curs. Cu această  experienţă a celor cinci zile în care şcoala 
şi-a schimbat mersul, ne-am obişnuit de-a lungul anilor. 

Din perspectiva profesorului, iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni pierdute, dar după 
această săptămână am constatat că elevii mei erau foarte încântați de activitățile desfășurate și 
așteptau cu nerăbdare săptămâna din anul următor Ulterior, am simțit provocarea, aceea de a reuși 
să îmbin dorințele elevilor mei, cu dorințele și posibilitățile financiare ale părinților, precum și cu 
asumarea responsabilității grupului pentru activități desfășurate în afara sălii de clasă.Aspectul 
negativ al acestei săptămâni este legat de faptul că orice plecare din sala de clasă ,poate implica 
costuri pe care nu toți părinții sunt dornici să și le asume.În această situație programul trebuie gândit 
ținându-se cont de toate aspectele. 

Programul pe care l-am gândit anul acesta debutează cu o expunere a talentelor culinare ale 
elevilor mei de clasa aIVa.Făcând o paralelă cu lecția de la știinte legată de amestecuri, dizolvare, 
decantare, filtrare ne-am propus să preparăm limonadă și oranjadă(vom aplica cunoștințele despre 
amestec,filtrare și dizolvarea substanțelor).Vom prepara aperitive, respectând regulile de igienă și 
apoi vom așeza masa pentru a ne reaminti despre bunele maniere atunci când servim masa.Această 
activitate își propune să formeze deprinderi de viață ,acele deprinderi necesare oricărui individ pe 
parcursul existenței sale. 

Într-o altă zi ne-am propus să confecționăm ornamente pentru masa de Paște sau felicitări pentru 
persoane dragi și apoi să vizităm secția de pompieri aflată în apropierea școlii.Activitatea practică 
își propune exersarea deprinderilor și tehnicilor de lucru cu materiale diferite 
(plastic,hârtie,lemn,metal).Vizita la secția de pompieri este planificată la propunerea elevilor care 
sunt dornici să observe îndeaproape modul de intervenție în caz de incendiu și mai ales mașinile din 
dotarea acestora. 

Noutatea zilei de miercuri, o reprezintă lansarea de carte a scriitoarei și psihologului Ema 
Petrescu –volumul ”Iubiri printre stele” o continuare a unui alt volum,pe care copii l-au citit deja. 

Pe lângă lansarea volumului, copiii vor participa la un exercițiu de creeație sub îndrumarea 
scriitoarei, adică îi vor oferi idei cu privire la o nouă carte, cum au mai făcut și cu prilejul altor 
activități desfășurate cu dânsa.Elevii au fost încântați de ideea de a se transforma în scriitori 
debutanți. 

Ziua de joi este rezervată unei vizite deosebite, mult așteptată ,un obiectiv propus cu prilejul 
unei excursii și pe care nu am reușit să-l vedem deoarece nu am mai avut timp.Astfel ,în această zi, 
mulți dintre ei vor merge pentru prima dată cu trenul ,vom vedea cum este condus un tren și vom 
vizita Muzeul Militar din București.Ziua aceasta este cea mai palpitantă,deoarece pentru prima dată 
vom merge pe cont propriu,fără autocar,vom ajunge la obiectivele turistice pe jos, folosind ca 
mijloc de orientare harta și telefonul. 
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Ultima zi din această săptămână este dedicată unei plimbări prin oraș, pentru a vizita Muzeul 
Petrolului și Muzeul Ceasului două obiective turistice unice. Elevii care și-au exprimat dorința de a 
studia machetele cu sonde petroliere precum și alte mașinării expuse în interiorul dar și în exteriorul 
muzeului.Muzeul Petrolului, repezintă identitatea orașului Ploiești,un oraș cu o istorie bazată pe 
petrol, un oraș industrial.Copiii vor învața despre importanța acestei resurse naturale și despre 
modul cum a influențat existența acestuia evoluția comunității umane. 

În concluzie, săptămâna aceasta își propune să le ofere copiilor experiențe noi și utile în viitor, 
scopul principal fiind acela de a forma omul, adultul responsabil, cu un loc potrivit lui în societate, 
capabil să se descurce în orice situație,un individ adaptabil la schimbări. 
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ROLUL SERBARILOR IN GRADINITA 
 
 

PROF. LAMBU  PRICUTA LUMINITA 
SCOALA ,,ILIE MURGULESCU`` VELA 

 
 

"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de gradinar de suflete umane,                    
de calauza a celor mai curate si mai pline de energie mladite" (D. Almas). 

 
     Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia moral-
civică a copiilor preşcolari. Experienţa pedagogică demonstrează că reuşita integrării sociale 
depinde în mare măsură de calitatea formării grupului de copii, a relaţiilor dintre ei şi a modului în 
care se supune grupului (respectă munca colegilor care sunt de serviciul zilnic la grupă, să nu strice 
jucăriile, lucrările colective pe care le realizează). 

 
Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei (şezători, vizite, excursi, activităţi 

comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în organizarea, 
desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a 
dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi.  

 
Impicarea părinţilor în activitaţile şcolare ale copiilor pot merge şi pâna la implicarea lor în 

activităţile extraşcolare de organizare a unor serbări cu teme folclorice, dar şi prezentarea unor 
obiceiuri specifice anumitor zone geografice din România.  

 
Un părinte se poate considera împlinit atuci când împreună cu grădiniţa ori şcoala reuşesc să 

educe copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate.  

Educatoarea trebuie să aibă o concepție clară și precisă asupra conținutului serbării, pornind de 
la o idee tematică, în jurul căreia să se grupeze toate punctele din program, pentru ca întregul să fie 
unitar și să comunice pregnant cu aceasta idee. Reușita unei serbări trebuie să fie consecința unei 
alegeri judicioase a celui mai accesibil program și a unei activități bine planificate de pregătire, în 
cursul unei perioade mai îndelungate. 

Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales să nu 
afecteze timpul destinat altor activități comune. Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel 
mai potrivit în felul următor: poeziile, cântecele și dansurile populare sunt incluse în planificarea 
educatoarei și predate în cadrul activităților comune, apoi repetate în timpul activităților alese. Un 
timp muncă se desfășoară individual, mai ales pentru testarea aptitudinilor și înclinațiilor artistice. 
Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt: Serbarea Iernii, Sosirea Primăverii, 
Sfârșit de an școlar, Carnaval etc., și sunt prilejuri în care copiii prezintă programe culturale, fiind 
momente care le vor rămâne adânc întipărite în memoria și viața lor. 

Programul unei serbări trebuie să cuprindă acele poezii, cântece, scenete care au o valoare 
artistică mai mare și care, datorită acestui fapt, declanșează impresii și emoții estetice mai puternice. 
Montajele literar - artistice se pregătesc cu grijă de către educatoare, stabilind genericul unui 
montaj, căutându-se versurile și cântecele adecvate, de autori consacrați. De asemenea. este 
important ca în selecționarea textelor să se țină cont de întinderea acestora, în funcție de 
posibilitățile particulare și de vârsta copiilor participanți la serbare. 

Reușita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme și 
liniștite în timpul desfășurării acesteia. Serbarea de sfârșit de an școlar constituie de fapt o evaluare 
a aptitudinilor și înclinațiilor artistice dobândite și dezvoltate în cursul anului. Serbările din 
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grădiniță ocupă un loc important în activitatea instructiv - educativă, ele vizând nu numai depistarea 
și dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificarea potențialului creativ al copiilor. 

 
Biblografie:  
 
· Eduard Dancila si Ioan Dancila – Noi si copilul nostru ne pregatim pentru scoala, 2003, 
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· Anton Moisin – Arta educarii copiilor si adolescentilor in familie si scoala, 2001, E.D.P. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 

Prof. Înv. Preşc. Boboc Larisa 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

 
Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

 
Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 

descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire. 

 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

-înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

-au rol complementar celui al școlii; 
-dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
-oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
 
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar 
să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă 
între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi 
la momentul potrivit. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
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volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

 
 
Bibliografie: 
 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

László Gabriella, Învăţătoare 
Şcoala Gimnazială Kriza János, Aita Mare 

 
 
În zilele noastre educația înseamnă mult mai mult decât acumularea de informații. Este mai 

important să-i învățăm pe elevi de unde și cum să caute informațiile și cum să le valorifice, să-i 
învățăm cum să învețe într-un mod cât mai eficient. Prin crearea unor situații în care elevii să 
experimenteze cele învățate, să rezolve problemele prin abordări diferite, obținem rezultate mai 
bune.  

În activitatea de predare-învățare lângă alternarea metodelor clasice cu cele moderne, 
participative, au un rol foarte important activitățile extrașcolare. Activitățile extrașcolare sunt 
complementare orelor clasice de predare-învățare și au o varietate foarte largă.  

Studiile arată că aceste activități sunt importante pentru elevi, ajută la formarea unei atitudini 
pozitive față de școală, de învățare și au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor.  

Scopul acestor activități este dezvoltarea aptitudinilor sociale, trezirea interesului pentru 
activități culturale, sportive, sprijinirea talentelor și chiar facilitarea integrării copilului în anumite 
grupuri.  

În școala noastră elevii au posibilitatea de a participa la o serie de activități extrașcolare 
organizate de profesori și învățători, de multe ori în parteneriat cu părinții, cu Primăria locală sau cu 
alte instituții din județ sau din țară.  

Numărul elevilor din clasele primare fiind destul de mic, de multe ori învățătorii colaborează 
foarte bine în organizarea și realizarea acestor activități, la care participă toți elevii din clasele 
primare. Implicarea părinților este o oportunitate bună pentru întărirea relației școală-părinte-elev. 
Sunt multe activități care s-au desfășurat în fiecare an de-a lungul anilor, astfel s-au transformat în 
tradiții în școală.  

În cursul unui an școlar elevii din școala noastră sunt antrenați în următoarele activități 
extrașcolare:  

• Cu ocazia Zilei basmului popular maghiar – 30. septembrie, ziua de naștere al marelui 
povestitor Benedek Elek - ascultăm povești într-un decor de poveste, sau vizionăm povești 
dramatizate de câte o clasă.  

• Vizionarea spectacolelor la teatrul de păpuși constituie surse de informații, dar și trezirea 
interesului pentru lumea artei, educarea gustului pentru frumos.  

• Acest lucru servește și participarea cu mare plăcere a elevilor la diferite concursuri de desen, 
de povestire, de recitare, concurs de cântece populare. Elevii participă în număr mare și la alte 
concursuri școlare; de ortografie, matematică, limba română, concurs prin corespondență. Cei care 
se pregătesc pentru concursuri, sunt interesați de materiile respective și sunt dispuși să lucreze și în 
afara orelor de curs. Aceste concursuri ajută pe elevi să-și testeze nivelul de cunoștințe și să-și 
dezvolte aptitudinile. 

• În așteptarea lui Moș Nicolae elevii iau parte la activități distractiv-educative unde fantezia 
nu are limite. 

• Serbarea crăciunului și carnavalul școlii sunt ocazii foarte bune pentru manifestarea 
aptitudinilor artistice la elevi și pentru o bună colaborare cu părinții.   

• Cu scopul de a trezi și a menține interesul elevilor pentru citire ne înscriem în fiecare an la 
Maratonul de citire organizat de biblioteca județeană din Miercurea Ciuc.  

• Pentru Ziua Mamei ne pregătim cu program artistic și realizăm expoziție din lucrările 
elevilor.  
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• De obicei Ziua Copilului este o zi specială, rolul principal au competițiile și jocurile 
sportive, care contribuie la îmbunătățirea puterii de concentrare și a condiției fizice a elevilor. 

• Lângă drumețiile efectuate în împrejurimile satului, în fiecare an școlar organizăm o 
excursie mai lungă în județ sau chiar în afara acestuia pentru descoperirea unor locuri despre care 
am învățat sau vizitarea locului de naștere, casa memorială a unor personalități. Excursiile ajută pe 
elevi să formeze legături între informațiile teoretice dobândite în școală și lumea reală.  

• Pregătirea pentru sărbătorirea paștelui este ocazie bună pentru transmiterea tradițiilor 
populare. Elevii pot învăța încondeierea ouălor de la meșteri invitați, care povestesc cu drag despre 
obiceiurile vechi.  

• Săptămâna Școala altfel este foarte agreată de elevi pentru că tema și activitățile sunt 
programate ținând cont de opțiunile lor. În fiecare an alegem o temă și toate activitățile sunt 
organizate în jurul acestei teme: întâlniri cu invitați, prezentări, excursii, vizite, lucrări artizanale. 
Săptămâna se încheie cu o competiție. Ca și la alte activități și în timpul săptămânii Școala altfel 
putem conta pe suportul părinților.  

Experiența arată că activitățile extrașcolare sunt mai interesante și mai atractive pentru elevi, 
influențează rezultatele școlare în mod pozitiv, dau șansa elevilor să învețe lucruri cu adevărat utile, 
să-și testeze și să dezvolte aptitudinile și abilitățile, dezvoltă abilități noi, dezvoltă relațiile sociale, 
inteligența emoțională, având un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor. 
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Activităţile extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor 

 
 

Prof. Haidu Laura 
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 
 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţileşcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şiformelor de organizare 
a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-uncurriculum obligatoriu; 
elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectăconcordanţă cu interesele şi 
dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a 
educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia,talentul, încurajând competiţia, 
asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și opţiune. 
Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şicomplexe. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferiteforme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme,competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor,imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. 

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii,literaturii 
și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice,vizionând 
spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţiriiexperienţei 
de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor prin conținutul 
lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, cu participare 
benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc. 

Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 
situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în 
funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia. Legătura 
organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa educativă a acestor 
activităţi. Menţionez  că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de caracterul lor 
variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter didactic. 
Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au drept scop 
lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării. 
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Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului   instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B. L. Barber (1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); au rol complementar celui al școlii;dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de 
fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-
familie-comunitate; oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul 
social al copiilor. 
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Procesul de învăţământ „îmbracă” şi forme de muncă didactică complementare lecţiei obişnuite. 

Acestea se pot desfăşura atât în şcoală, în afara orelor de curs, cât şi în afara şcolii sub atenta 
îndrumare a cadrului didactic. Aceste activităţi presupun o continuă perfecţionare a metodelor 
folosite, stimulând totodată iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic implicat. 
Vacanţele şcolare le oferă elevilor posibilitatea să petreacă în mod cât mai divers, plăcut şi util 
timpul liber. Excursiile şi taberele sunt cele mai atractive activităţi din timpul unei vacanţe. 

Excursia este una din activităţile extraşcolare, folosită pentru cunoaşterea trecutului local, 
naţional. Temeinic organizată şi pregătită, creează o atmosferă deosebit de favorabilă instrucţiei, 
educaţiei, formării complete a personalităţii elevului. Reuşeşte cel mai bine să dezvolte interesul 
elevilor, îmbogăţindu-le orizontul de cunoaştere. Simion Mehedinţi şi Vintilă Mihăilescu, 
întemeietorii geografiei moderne şi iluştri pedagogi spuneau că: „Orizontul locului este unitatea de 
măsură a tuturor fenomenelor geografice. Cu cele văzute în apropiere măsurăm tot ce aflăm despre 
alte ţări”. 

Drumeţiile, vizitele şi excursiile constituie forme organizate ale procesului de învăţământ în 
natură sau la diferite instituţii culturale sau economice, în vederea realizării unor scopuri instructiv - 
educative legate de o serie de teme prevăzute în programa şcolară. 

Observarea dirijată a obiectivelor şi fenomenelor în condiţii naturale sau în expoziţii, muzee, 
case memoriale, grădini botanice sau zoologice şi altele, permite elevilor formarea unor reprezentări 
bogate despre cele observate, consolidarea cunoştinţelor, o serie de deprinderi şi sentimente. Prin 
caracterul lor intuitiv, atractiv şi plăcut, drumeţiile, vizitele şi excursiile prilejuiesc trăiri adânci a 
unor sentimente patriotice, de preţuire şi de protecţie a frumuseţilor clădite de natură sau faţă de 
cele realizate de om. 

Drumeţia reprezintă forma de deplasare de scurtă durată pe distanţe mici, pe jos care se 
desfăşoară în orizontul local. 

Importanţa ei constă în aceea că învăţătorul dirijează observaţiile copiilor asupra 
comportamentelor mediului înconjurător, făcându-i să urmărească cu interes poziţia, evoluţia şi 
diversitatea sa, specificul acestora, legăturile cauzale dintre ele. 

Drumeţiile, ca şi vizitele şi excursiile se organizează cu răspundere după o planificare tematică, 
precizându-se foarte clar şi concret scopul propus, precum şi alegerea perioadei de desfăşurare. 

Excursia este una dintre cele mai atractive, plăcute şi utile activităţi de recreere şi odihnă activă, 
facilitând contactul cu mediul. 

Excursia de studiu are ca scop principal lărgirea orizontului didactic, realizând de asemenea 
legătura dintre teorie şi practică. Etapele ce trebuie parcurse pentru organizarea acestei activităţi 
sunt cele mai importante, dar importanţa majoră o are etapa pregătitoare, organizatorică, de 
pregătire a colectivului de elevi pentru a fi capabili să realizeze obiectivele propuse pe parcursul 
activităţii. 

Excursia este o călătorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de reşedinţă, cu un mijloc 
de transport, având ca suport recreerea, vizitarea, informarea, studiul. 

În funcţie de conţinut, identificăm mai multe categorii de excursii: 
 excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic; 
 excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social - economice şi culturale din 

peisajul geografic; 
 excursii cu obiective mixte. 
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O excursie geografică impune o mare responsabilitate din partea celui care o organizează. De 
aceea, conţinutul trebuie ales cu grijă, bine corelat cu scopul şi obiectivele; perioada să fie 
corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii. Pentru aceasta excursia trebuie organizată după 
un plan bine stabilit, care să parcurgă mai multe etape: etapa de organizare, etapa de desfăşurare a 
excursiei şcolare şi etapa de evaluare a excursiei la reîntoarcerea în şcoală. 

În concluzie, excursia are o mare valoare şi importanţă instructiv - educativă deoarece 
contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor, a interesului pentru studiul geografiei 
patriei şi a capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare. Nu numai că ajută la consolidarea 
cunoştinţelor geografice, botanice sau zoologice predate la clasă, dar anticipează intuirea, 
cunoaşterea generală a elementelor mediului uşurând succesul învăţării. 

Pe plan afectiv, prin excursiile cu elevii se realizează sentimente de preţuire şi ataşament faţă de 
frumuseţile naturale ale patriei, dar şi faţă de realizările economice al poporului român, a istoriei 
sale, contribuind la educaţia patriotică şi nu în ultimul rând la crearea unui suport informativ - 
educativ pe plan ecologic pentru protecţia mediului înconjurător. 

Prin organizarea excursiilor se solicită participarea elevilor, educatorului revenindu-i sarcina de 
a sintetiza cunoştinţele elevilor, de a canaliza şi coordona investigaţiile prin observarea şi intuirea 
directă a obiectelor şi fenomenelor geografice. Astfel, excursia se transformă într-un dialog ştiinţific 
bazat pe achiziţiile dobândite, pe cultura generală pe care o posedă fiecare elev participant la dialog. 

Avantajele acestor forme de organizare sunt: contactul cu lumea reală, observarea şi studierea 
fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu 
diferit, dezvoltarea atenţiei etc. Elevii sunt familiarizaţi cu tematica pusă în discuţie, îşi adâncesc 
cunoştinţele deja dobândite şi achiziţionează noutăţi, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi 
convingeri.  

Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi, de aceea elevii sunt 
încântaţi de organizarea lor. De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni ale 
educaţiei copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor elev-elev, elev-educator, elev-
educator-părinte.  
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Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbarile fară precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ, de pe instrucţie pe educaţie.   
Astfel, fară a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 

educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de invăţământ, îşi are rolul şi 
locul său bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Astfel, fară a se nega  importanţa procesului de învăţământ – activităţile curriculare, se 
considera necesară reorientarea şi reaşezarea activităţilor extracurriculare în cadrul  formării  
personalităţii  umane, prin recunoaşterea importanţei sale. 

Activităţile extracurriculare pot avea conţinut cultural, artistic sau spiritual, conţinut ştiintific şi 
tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Principalele  valenţe educative ale acestor activitati, pe care le putem fructifica sunt: 

- funcţia de loiser (organizarea timpului liber al copiilor); 
- funcţia social-integrativă; 
- funcţia formativă (completarea instrucţiei şi educaţiei de învăţământ); 
- funcţia vocatională, relevând şi cultivând aptitudini speciale; 

Câteva dintre activităţile extracurriculare ce pot fi desfăşurate cu elevii, sunt: 
 
►ACTIVITĂŢILE DE CLUB/CERC 
Acestea au drept subiect grupuri de copii uniţi printr-un interes comun de cunoaştere şi acţiune. 

Membrii cercului sunt animaţi de dorinţa comună de a practica un sport, de atracţia pentru muzică 
sau tehnică, de dragostea de natură, de pasiunea pentru noile mijloace de circulaţie a informaţiei – 
evantaiul pasiunilor comune putându-se deschide la nesfârsit. Copiii vin in cerc/club şi participă la 
activitatea lui însufleţiţi de dorinţa de a creea, a-şi afirma aptitudinile. Pentru unii este o chemare 
vocatională, pentru alţii, poate, un interes de moment. Oricum, activitatea de club/cerc, îi uneste 
într-o acţiune cooperantă. 

Specific este faptul că acestea sunt activităţi de durată, desfaşurate pe parcursul unuia  sau   mai 
mulţi ani, timp în care fiecare membru al grupului îşi verifică şi îşi dezvoltă treptat aptitudinile. 

 
► ŞEZĂTORILE , SERBĂRILE ŞI CARNAVALURILE  
Vizitând muzee şi expoziţii cu caracter etnografic (locale), colecţionând costume populare, 

culegeri de doine, strigături şi obiceiuri populare, cântece şi jocuri din partea locului se pot organiza 
mult apreciatele şi totodată îndragite de copii – şezătorile. Acestea îmbină, în mod original, 
cântecul, jocul, poezia şi elementele de muncă. Fiind îmbrăcaţi în costume populare din zonă, copiii 
participă cu mare interes la acest tip de activitate cu deosebite valenţe educative. 

Serbarea este o modalitatea eficientă de cultivare a capacităţilor  de vorbire şi a inclinaţiilor 
artistice ale copiilor, care contribuie la stimularea şi educarea: 

- atenţiei (prin respectarea indicatiilor regizorale şi în special a atenţiei distibutive – prin 
raportarea copilului la ceilalţi membrii ai echipei de lucru) 

- memoriei ( prin repetiţiile organizate pentru consolidarea replicilor, ►mişcarilor, etc.) 
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- voinţei (prin implicarea copilului în mod benevol) 

- afectivităţii ( prin filtrarea mesajelor culturale, artistice, pe plan afectiv) 

- imaginaţiei şi creativităţii (prin implicarea directă a copiilor propunând puncte în serbare şi 
solutii pentru o anumită frecvenţă) 

- atitudinilor pozitive (prin crearea de situaţii concrete şi inteligibile, pentru care copilul va 
aproba/aborda) o anumita conduită. 

- gândirii (prin momentele de criză, de luare a deciziilor, când apar situaţii neprevăzute în 
derularera spectacolului) 

 

►VIZITE ŞI PLIMBARI (DRUMEŢII) PRIN PARCURI, GRĂDINI BOTANICE, 
ZOOLOGICE ŞI ALTE ZONE ALE ORAŞULUI 

Sunt activităţi care răspund nevoii de cunoaştere şi de petrecere placută a timpului liber. 
Plimbările şi drumeţiile organizate cu copiii urmăresc cunoaşterea aspectelor din natură într-o 

interdependenţă perfectă cu istoria trecută, prezentă şi viitoare a (comunităţii locale) localităţii 
natale şi împrejurimi. 

Aşadar, scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale 
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Activitățile extracurriculare ajută la dezvoltarea personală, intensifică nevoia de cunoaștere, 
dragostea pentru cultură. 

”Șansele tale de a obține succesul sunt direct proporționale cu nivelul de plăcere pe care îl obții 
din ceea ce faci. Dacă faci o muncă pe care o urăști, recunoaște imediat acest lucru și renunță”. 
Autor: Michael Korda 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 
acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate. Ea poate fi de mai multe tipuri: educație formală, care are loc într-un cadru 
instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde 
totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația 
nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ  
Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere pentru 
experiment și inovație. 

Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de 
cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea 
contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural.  
Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia realizăm 
formarea personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate.  
Frumosul răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la meditație.  
Elevii vor fi inițiați să sesizeze frumosul din natură, din artă și societate, să înțeleagă mesajul unei 
opere de artă, să reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe și să interpreteze un 
tablou de pictură sau un monument arhitectonic.  

Obiectivul fundamental al educației estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea 
aptitudinilor artistice din mai multe domenii: literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, 
teatru, cinematografie.  

Obiectivele educației estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai ales prin 
activitățile extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme, de spectacole și expoziții, activități 
cultural-artistice, serbările școlare, excursii în natură.  

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a 
diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și 
anume libertatea de a alege ce, cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  
Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea personală 
a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea 
orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii.  

Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele 
elevilor pentru o disciplină sau pentru artă, în general. Educatorul va supune observației întreaga 
comportare a elevului și stabilind ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla 
ansamblul de metode și procedee în raport cu aceste particularități.  
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Cercurile de elevi înlesnesc descoperirea talentelor, fie în pictură, teatru, film, fotografie, 
diverse mesteșuguri. Scopul acestor cercuri constă în atragerea tinerilor către artă în general și în 
descoperirea aptitudinilor și a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei.  
Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, înafara clasei, lăsându-le libertatea de a alege tema 
activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor, atrag tot mai mulți elevi.  
Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, 
filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și 
complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul.  
 

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul , cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  
 

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea 
și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și 
talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la 
olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline 
de învătământ.  

Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai 
importante pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un 
ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, 
manifestate în atitudini și acțiuni.  

Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 
contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de 
autorealizare și de prestigiu.  

Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul 
timpului, tinerii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă 
intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își cunosc 
mai bine aptitudinile și își concentrează interesele.  

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința 
de succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  
Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să li se 
arate progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea pentru ceea ce trebuie să învețe.  
Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația.  

Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 
cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
activități lipsite de evaluări riguroase. 
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Activitatea în afară de clasă şi scoală, prin care se asigură contribuţii importante la optimizarea 
procesului instructiv-educativ, se concretizează în mai multe forme şi anume: cercul de geografie, 
excursia, vizita, concursurile şi olimpiadele. Aceste activităţi completează ceea ce au studiat elevii 
la istorie în şcoală, folosesc în mod util şi plăcut timpul din afara orarului şcolar al elevilor. 

Planificarea judicioasă a activităţilor extraşcolare, odată cu planificarea anuală şi trimestrială, 
are rolul de a evita supraîncărcarea elevilor şi de a conjuga echilibrat toate formele specifice de 
studiere a geografiei în şcoală şi în afara ei. 

Aceste activităţi prezintă o serie de elemente pedagogice specifice1:  
- îmbogăţesc, fixează, sistematizează, evoluează informaţiile de geografie locală, naţională şi 

universală; 
- se bazează pe activitatea proprie a elementului de cercetare, de căutare, de descoperire a 

cunoştinţelor prin contactul direct, nemijlocit cu mediul înconjurător; 
- pun în acţiune factori motivaţionali puternici, de înaltă valoare civică; 
- sunt legate de viaţa comunităţilor sociale din localitatea respectivă, conferindu-le o valoare 

integrativă şi lărgindu-le sfera inter-relaţiilor sociale ale elevilor; 
- se bazează pe o strânsă colaborare dintre elevi –profesori –părinţi - şi alţi factori educaţionali 

în reuşita lor calitativă; 
- în prim plan pun în lumină eforturile considerabile ale elevilor, individuale sau în grup, nu 

anulează rolul conducător, discret al profesorului, de la declanşarea acţiunilor până la evaluarea lor.  
În cadrul cercului de geografie elevii au posibilitatea să adâncească şi să amplifice cunoştinţele 

primite de la orele de curs şi să descopere înţelesuri noi, să le încadreze în ansamblul cunoştinţelor 
pe care le au, să-şi însuşească tehnicile de cercetare proprii, să-şi formeze deprinderi de investigare 
şi să elaboreze referate pe teme de geografie. 

Una din activităţile extraşcolare frecvent folosită pentru cunoaşterea geografică a zonei 
Beiuşului  pe bază de experienţă directă este excursia de studiu. În timpul excursiei pot fi folosite 
toate metodele de învăţământ. În desfăşurarea unei excursii se disting mai multe etape: pregătirea 
excursiei, desfăşurarea excursiei, sistematizarea cunoştinţelor, valorificarea ulterioară a realizărilor 
excursiei, concluzii, tema pentru acasă. 

Vizita este forma conexă de studiere a geografiei prin deplasarea organizată la un obiectiv 
economic sau cultural cu scop instructiv-educativ. Vizitele parcurg aceleaşi etape ca şi excursiile şi 
se pot desfăşura premergător studierii unei tem, în timpul studierii ei sau în faza evaluării şi 
recapitulării acesteia. 

O altă formă de organizare a activităţii instructiv-educative extraşcolare este vizionarea filmelor 
sau documentarelor geografice.  

Dotarea cabinetului de geografie cu mijloace de învăţământ confecţionate sau procurate de elevi 
contribuie la dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea geografiei. Aceste materiale pot fi folosite 
în lecţie chiar de către elevii care le-au confecţionat, având ocazia să fie evaluate nu numai 
răspunsurile date, ci şi eforturile depuse pentru ca mijloacele de învăţământ să îndeplinească 
indicatorii de calitate ceruţi şi pentru folosirea lor cu pricepere pentru realizarea predării-învăţării în 
condiţii mai bune. 

                                                 
1 R.M. Niculescu, Pedagogie generală, Editura Scorpion 7, Bucureşti, 1996 
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Concursurile şi olimpiadele sunt forme de completare, de îmbogăţire, de aprofundare şi de 
consolidare a cunoştinţelor de geografie locală, naţională şi generală. 

Concursurile se pot organiza la nivelul clasei, şcolii, localităţii, zonei, judeţului, dar şi naţional. 
O particularitate a concursurilor este că ele se pot organiza pe baza parcurgerii unei minime 
bibliografii privind geografia locală, naţională sau generală. La ele participă cei mai pregătiţi, cu 
chemare spre geografie. În alegerea temelor pentru concurs se va ţine cont de particularităţile de 
vârstă ale concurenţilor.  

O altă formă de manifestare a pasiunii pentru geografia locală este redactarea de articole sau 
rebusuri tematice care pot fi publicate în revista şcolii. 

O serie de activităţi extracurriculare s-au desfăşurat în parteneriat cu Primăria Beiuş şi Centrul 
de Protecţie a Mediului Bihor, cu sediul în Beiuş. Dintre acestea amintim: 
 Acţiunea Păduri curate – acţiune de ecologizare realizată de elevii din Beiuş, în colaborare 

cu Primăria comunei Răbăgani şi cu Ocolul Silvic Beiuş, în zona împădurită alăturată şoselei DN 
79, zona numită Bitii; 
 Frumuseţi pierdute - acest proiect a avut ca principală ţintă realizarea unui film documentar 

care să arate modul de acţiune a poluării asupra unei arii naturale protejate. Acest proiect oglindeşte 
gradul de civilizare şi modul de implicare a cetăţenilor precum şi a autorităţilor locale în protejarea 
mediului înconjurător; 
 Proiectul interdisciplinar Energie şi Natură care a presupus găsirea unor soluţii de 

conservare a mediului înconjurător, de reducere a consumului de energie poluantă prin realizarea 
unor machete de instalaţii sau proiectarea unui „oraş ecologic”; 
 Conservarea biodiversităţii în defileul Crişului Negru, la Borz, comuna Şoimi. Scopul 

acestui proiect este promovarea unui turism ecologic, a unui turism fotografic. Astfel, s-a  încercat 
demonstrarea faptului că omul se poate bucura de natură observând-o şi fotografiind-o, reuşind 
astfel promovarea zona cu frumuseţile ei şi dezvoltând astfel spiritul civic în direcţia protecţiei 
acesteia; 
 Natura umană – concurs de fotografie care să surprindă aspecte pozitive (secţiunea 

Frumuseţile naturii) şi negative (Natură poluată) din natură. Acest concurs a fost iniţiat cu scopul de 
a sensibiliza populaţia la frumuseţile naturii şi de a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte 
poluarea; 
 Voluntariatul  - dezbatere cu elevii claselor a XII-a de la Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş” 

Beiuş, având ca invitaţi membri ai unor asociaţii din zona Beiuş care au prezentat acţiunile de 
voluntariat la care au luat parte. Acestea au fost din domeniul protecţiei animalelor, ecologic şi 
social. 
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ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE  SI  EXTRACURRICULARE 

 
Prof. inv. primar Lazar Gigiana 

 
Clasa pregătitoare A 

  An scolar 2018-2019 
 

NR. 
CRT 

LUNA TEMA 
 

OBIECTIVE LOCUL 
DESFASURĂRII 

EVALUARE 

 
1. 

septembrie 
 

 
 
„Frunze ruginii” 
(Tainele 
toamnei) 

- Să observe aspecte de 
toamnă în natura 
înconjurătoare; 
-Să prezinte principalele 
caracteristici ale toamnei; 
- Să descopere frumuseţile 
toamnei; 
- Să adune material din 
natură pentru activităţile 
din clasă. 

 
 
Drumeţie la 
pădure; 
Parcul Elena 
Sturdza; 
Sala de clasă 
 

 
 Activitatea va fi 
valorificată în 
cadrul orelor de 
CLR, MEM , 
AVAP, MM  
-realizare proiect 
pe tema 
„FRUNZE 
RUGINII” 

 
2. 

 
octombrie 
 

„Un gest de 
prietenie, o rază 
de iubire” 

- Să respecte persoanele din 
jur; 
- Să  aprecieze gesturile 
bune/rele ale colegilor; 
-Să confectioneze obiecte 
pentru a le oferi şi schimba 
între ei; 
- Să povestească întâmplări 
despre prietenii lor. 

 
Sala de clasă 

 
Informaţiile vor 
fi apreciate şi 
valorificate la 
orele de DP, 
AVAP,  CLR 
 

 
3. 

 
noiembrie 

,,Rapsodii de 
toamnă,, 

 

- Să observe şi să descrie  
unele aspecte legate de 
anotimpul “Toamna”;  
- Să cunoască şi să recite  
poezii şi cântece despre 
toamnă; 
- Să participe la concursul 
,,Rapsodii de toamnă”. 

 
Sala de clasă 

 
Informaţiile vor 
fi apreciate şi 
valorificate la 
orele de CLR, 
MM 

 
 
4. 

decembrie 
 

1 Decembrie-
Ziua Nationala a 
României 
 
,,Moş Crăciun, 
bine-ai venit!” 
 
 
 

- Să realizeze ecusoane cu 
Ziua României; 
- Să pregătească un 
program artistic; 
- Să interpreteze colindele 
şi alte obiceiuri având un 
joc scenic; 
- Să realizeze felicitări 
pentru Crăciun. 

 
 
 
Sala de clasă 
 
 

Prezentarea 
serbării şi 
amenajarea unei 
expoziţii cu 
lucrările  
realizate pe 
această temă la 
orele de AVAP, 
CLR, MM 

 
5. 

ianuarie 
 
      

 

 
,,Somnoroase 
păsărele” 
 
 
Concurs de 
săniuţe 
 

 
- Să cunoască unele date 
despre poet; 
- Să recite poezii scrise de 
marele poet; 
 
- Să participe cu plăcere la 
activitate 

 
 
Biblioteca 
comunală 
 
Parcul Elena 
Sturdza 

 
Activitatea va fi 
valorificată în 
cadrul orelor de 
CLR, AVAP 
EFS 
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6. 

 
februarie 
 

 

„Poveşti la gura 
sobei” 

- şezătoare 
literară 

- Să-şi povestească basme 
şi istorioare îndrăgite legate 
de anotimpul alb; 
- Să dramatizeze unele 
fragmente din poveştile 
îndrăgite; 
- Să se costumeze adecvat 
personajelor interpretate; 
- Să realizeze un colaj cu 
lucrări realizate pe această 
temă. 

 
 
 
Biblioteca 
comunală 

 
 
Realizarea unei 
parade a 
personajelor 
îndrăgite  

 
7. 

martie 

 

,,Ce poveşti ne 
spune Nică?” 

 

 

„Zâmbetul 
mamei!” 

- program 
artistic 

 

- Să viziteze biblioteca 
comunală; 
- Să asculte cele mai 
frumoase poveşti scrise de 
Ion Creangă. 
- Să pregătească un 
program  artistic dedicat 
mamei; 
- Să interpreteze cântecele 
şi poeziile cu sensibilitate; 
- Să pregătească mamei o 
felicitare; 
- Să organizeze o mică 
expoziţie cu tema  
„ Zâmbetul mamei !”  

 
Biblioteca 
comunală 
 
 
 
 
Sala de clasă 

 
Prezentarea 
serbării şi 
amenajarea unei 
expoziţii cu 
lucrării  realizate 
pe această temă 
la orele de  
AVAP şi CLR 

 
 
8. 

 
aprilie 
 

 

 
“Hristos a 
înviat! ” 
 

 
-- Să realizeze felicitări 
pentru Paşte; 
-  Să confecţioneze 
decoraţiuni specifice; 
- Să picteze ouă de Paşte. 

 
  
Sala de clasă 

 
 Expoziţie de 
lucrări 
 

9. 
 

mai  
 

,,Să cunoaştem, 
să ocrotim şi să 
iubim natura“ 
 

- Să cunoască importanta  
pădurilor şi a plantelor din 
pădure; 
- Să realizeze compoziţii 
aplicative diverse cu 
mesaje ECO; 
- Să răsădească flori în 
grădina şcolii. 

Sala d e clasă, 
grădina şcolii 
Drumeţie în parcul 
Elena Sturdza 
 
 

Activitate 
practică: să 
răsădească 
fiecare câte o 
floare, căreia să-i 
urmărească 
evoluţia 
 
 

10. iunie 

 

1 IUNIE, ziua 
copiilor 
 
,,Vine vacanţa 
mare!” 
Serbare la 
sfârşitul anului 
şcolar” 

-Să realizeze desene pe 
asfalt despre copilărie; 
- Să înalţe baloane pentru 
toţi copiii lumii. 
 
-Să realizeze un program 
artistic pentru sfârşitul 
anului şcolar 2017-2018. 

Curtea scolii 
 
 
Sala de clasă 

Desene pe asfalt  
 Fotografii 
Prezentarea 
programului 
artistic 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

Lazar Gigiana, prof. inv. primar, 
Școala Gimnazială nr. 1 Drăgănești 

 
 
Schimbarea criteriului de apreciere a dezvoltării societății contemporane deplasează accentul 

dezvoltării de pe resursele materiale pe cele umane, pe inteligență și creativitate, pe dezvoltarea 
armonioasă a potențialului creator al fiecărui individ în vederea integrării și adaptării lui în noua 
societate. 

Astăzi, în contextul general al efortului de modernizare al învățământului, formele  organizării  
sunt mult discutate, perfecționarea lor și introducerea altora mai productive se află în centrul 
cercetărilor pedagogice permanente. 

Grație unor astfel de preocupări au apărut si interese pentru strategia instruirii definită ca 
ansamblu de forme, metode, mijloace cu aportul cărora se asigură predarea, respectiv învățarea unor 
conținuturi și realizarea obiectivelor stabilite.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare, activităti cu numeroase valenţe formative, deoarece acestea 
permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului, dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate și bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţisocio-culturale precum și facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Activitățile extrașcolare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizate la 
grupă/clasa şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă 
interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. 

Aceste activități oferă suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, pentru fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin intermediul activităţile 
extrașcolare se urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i 
in contact direct cu obiectele şi fenomenele din mediul ce-l înconjoară. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.  În cadrul activităţilor extracurriculare elevii se deprind să folosească surse informaţionale 
diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date. Învaţă să înveţe. Aceste activități pot duce la 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, la antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, la cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,    la oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară în ansamblul ei. Activităţile extraşcolare permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual deoarece se  
desfăşoară într-un cadru informal. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice,  atât prescolarii cât și școlarii mari și mici pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor din interiorul școlii, iar materialele pe care le 
culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie, etc. . 

Importanța deosebită a activităților extrașcolare  reiese în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. În învăţământul preuniversitar, ca dascăli, avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socio-afectiv. Afectivitatea se exprimă în creaţiile verbale (povestire 
expresivă, teatru de păpuşi), în creaţiile ritmice (dans, muzică). Activitatea creatoare a elevului, 
implică nu doar latura de producere, de creaţie progresivă, ci şi pe cea evolutivă. Ori, în actul 
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aprecierii se nasc şi se consumă nenumărate emoţii artistice şi estetice care au mare importanţă 
pentru dezvoltarea ulterioară a sentimentelor estetice. Solicitarea opiniilor copiilor în urma 
vizionării unui spectacol, a audiţiei unei poveşti sau bucăţi muzicale, contribuie la dezvoltarea 
capacităţilor evaluative. 

Participarea la luarea de decizii din cadrul activităților extrașcolare, printr-un proces dialogic 
dintre profesor și elev precum și dintre elev - elev duce la dezvoltarea unei conduite democratice, 
eliminând barierele din exprimarea individuală și colectivă din comunicarea eficientă. B Kanpal 
susține ca învățarea prin cooperare poate sfida limitele  structurali ale individualismului posesiv. 
Prin procesul de invățare prin cooperare în cadrul activităților extrașcolare  atât dascălul cât  și 
elevul vor ințelege necesitatea  luării în considerare atât a vocilor individuale cât și a celor 
colective. 

Așadar,  activitățile extrașcolare duc mai târziu la cunoașterea de modele spirituale, presupune 
autoformarea morală, potențarea voinței pentru a atinge culmile împartășirii și dăruirii spirituale, 
chiar consacrarea vieții proprii. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 

Profesor învăţământ primar, LAZĂR LUMINIŢA                                          
Şcoala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” Galaţi 

 

Activităţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. 

Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 
organizare a activităţilor.  

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în 
funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Activităţile extraşcolare pot îmbrăca variate forme: spectacole cultural-artistice, excursii, cercuri 
pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă foarte importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară.  

Dat fiind rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc şi constatând că 
lucrările destinate serbărilor şcolare din ultimele decenii au fost deficitare prin conţinutul, valenţele 
şi scopul lor, ca însuşi sistemul educaţional unilateral care le-a generat şi degenerat, voi stărui 
asupra acestei forme de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăţie 
de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate.  

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort.  

Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilităţii estetice. Valoarea 
estetică este sporită şi de cadrul organizatoric: sala de festivităţi, un colţ din natură (parcul sau 
grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcerea estetică, satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens.  

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi 
stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

Serbarea la care voi face referire este una tematică în legătură cu evenimente importante din 
viaţa ţării şi a şcolii – 1 DECEMBRIE – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 

Pentru această activitate am ales materialul, l-am ordonat într-un montaj muzical literar intitulat 
„Te cânt Românie, mamă!”. 

Este bine cunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
pozitiv este mare. De aceea, am asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
bazează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important mi s-a părut să 
îmbogăţesc conţinutul transmis spectatorilor cu cântece, pentru a adânci efectul emoţional.  

Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristică unei preocupări pentru timpul liber. 
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Pregătirea elevilor pentru serbare este un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
învăţătorului pentru fiecare lecţie în parte. Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai 
multe momente: 

- Comunicarea din timp a datei la care va avea loc serbarea; 
- Comunicarea temei; cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării; 
 Desfăşurarea serbării a cuprins, de asemenea, mai multe momente: 
- Pregătirea cadrului corespunzător, deosebit de cel al sălii de clasă; pentru asigurarea 

festivităţii acţiunii, locul de desfăşurare a fost cabinetul de istorie; 
- Copiii au contribuit la amenajarea unei expoziţii cu materiale de muzeu, colecţionate de elevii 

din întreaga şcoală; 
- Pe fundalul scenei, au fost arborate drapelele României, de o parte şi de alta a hărţii României 

de la 1918; 
- Deschiderea serbării de către doamna învăţătoare care a precizat scopul activităţii şi a subliniat 

importanţa momentului, orientându-şi astfel atenţia elevilor printr-o motivaţie succintă; 
- Participarea efectivă a elevilor s-a făcut conform rolului pe care l-a avut de îndeplinit fiecare; 
- Încheierea serbării a reprezentat un moment căruia i s-a acordat importanţa pedagogică 

necesară. Doamna învăţătoare a apreciat în termeni laudativi comportamentul elevilor, calitatea 
contribuţiei fiecăruia. 

Desigur, serbările şcolare pot fi ocazionate de diferite alte monente semnificative din viaţa 
şcolii sau a comunităţii sociale: început şi sfârşit de an şcolar, aniversarea întemeierii şcolii sau a 
localităţii şi marile sărbători religioase.  

Dacă materialul prezentat va umple golul resimţit din acest punct de vedere în viaţa şcolii 
româneşti, preocupată în prezent de regăsirea propriului ei drum, dacă va trezi dragostea şi 
interesul pentru alte iniţiative similare, vom da curs îndemnului de a ne păstra şi cinsti tradiţiile: 

„Căci ei vor fi în lume şi în viaţă 
Aşa cum noi le-am spus şi arătat, 
Iar ei, la fel, aşa vor da povaţă 
Şi-un lung popor e-acum de noi format.”  (Traian Dorz) 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 
 

Prof. LAZAR SICA 
LICEUL cu PROGRAM SPORTIV, BRAILA 

              
 
 
Avand un caracter atractiv, activitatile extrascolare contribuie la gandirea si completarea 

procesului de invatare, la dezvoltare aptitudinilor elevilor, la organizarea rationala si placuta a 
timpului lor liber.  

Copiii participa cu placere si relaxati, cu daruire si insufletire la astfel de activitati. Scopul 
activitatilor extrascolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor in activitati 
cat mai variate, cultivarea interesului pentru activitati socio-culturale, sportive, facilitarea integrarii 
in diferite medii. 

Activitatile extrascolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasa a copilului. 
Studiile arata ca acestea ajuta elevii la formarea unor atitudini pozitive fata de invatare, si vor avea 
performante scolare mai bune, iar sentimentul de implinire este mult mai ridicat. 

Activitatile extrascolare se refera la activitati realizate in afara mediului scolar, de regula cu rol 
complementar orelor de predare. Ele pot fi excursii, drumetii, vizite la muzee, activitati artistice, 
vizionarea de spectacole de teatru, opera, muzica, cluburi tematice, legate si de protectia mediului, 
activitati sportive. 

Concursurile sunt o metoda extrascolara de a starni  interesul copiilor si pentru ai face cunoscute 
posibilitatile acestora, determinandu-i sa se pregateasca mai in profunzime si prin urmare sa 
realizeza rezultate mai bune. 

Activitatile extrascolare, bine pregatite, sunt atractive la orice varsta si vor starni interes, produc 
bucurie, faciliteaza acumularea de cunostinte, chiar daca necesita un efort suplimentar. In asemenea 
activitati copiii se autodisciplineaza si se supun de buna voie regulilor, asumandu –si 
responsabilitati.  

Copiilor li se dezvolta simtul practic, operational, dorinta si posibilitatea de afirmare isi dezvolta 
capacitati ce tin de: sociabilitate, incredere in fortele proprii, cresterea sentimentului valoric 
personal, optimism si cresterea stimei de sine.  

Elevii trebuie incurajati si lasati sa caute ceea ce este nou, sa –si descopere aptitudini noi si 
calea spre afirmare. 

Activitatea educativa extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza impicarea copiilor in 
actul respectarii drepturilor lor si ale celor din jur, al asumarii responsabilitatilor sociale, la 
descoperirea, dezvoltarea si valorificarea intereselor si pasiunilor, ofera cadrul afirmarii si 
recunoasterii performantelor si stimuleaza creativitatea. 

Cadrul didactic poate indruma elevii catre diferite forme de activitati in afara clasei, pe baza 
liberei alegeri si pot sugera fiecarui elev ce forma de activitate este mai potrivita in functie de 
interesele si inclinatiile lor.  

Activitatile extrascolare sunt propice pentru manifestarea spiritului de independenta si a 
initiativei elevului, genereaza relatii de prietenie si ajutor reciproc, educa simtul responsabilitatii. 

La mare inaltime in topul prioritatilor elevilor se afla sportul de aceea se pot face activitati 
foarte atractive: competitii sportive intre clase, intre scoli, pe ramuri de sport. Sportul este necesar 
pentru dezvoltarea corpului si a mintii, el te invata ce este spiritul de echipa, toleranta, 
corectitudinea intr-un cuvant “fairplay”.  
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Nu este necesar ca elevii sa exceleze in toate activitatile, important este ca la sfarsit sa asimileze 
experiente noi si diferite, sa-si faca prieteni, sa socializeze si in acelasi timp sa–i  pregateasca pentru 
viitor. 
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Binecunoscutul pedagog Maria Montessori in studiul “Descoperirea Copilului”, mentioneaza ca 
rolul nostru al profesorilor este de a forma indivizi capabili să se adapteze lumii în care trăiesc şi nu 
trebuie să ne educăm copiii aşa cum am fost noi educaţi pentru că acea lume în care am crescut noi 
nu este identică cu cea in care se dezvoltă copiii noştri.  

 
In zilele noastre o educaţie eficientă este influenţată de felul şi gradul in care elevul se 

pregăteste pentru a se forma pe sine. De aceea, educaţia extracurriculară, adică tot ceea ce se 
intâmplă dincolo de procesul de invăţământ.  

 
Este necesară o îmbinare optima a activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar pentru 

acest lucru parteneriatul educaţional este necesar. După părerea mea, activităţiile extracurriculare 
 sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,  
prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor.  

 
Prin caracterul atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la 

astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul, acestea antrenând copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare.  

 
Dintre cele mai importante activitati extrascolare pot aminti:  taberele, excursiile, teatrul, 

atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  
 
Toate aceste activităţi sunt atât relaxante dar si intructive. Elevii sunt educaţi fără ca ei să 

conştientizeze efectiv aceasta latură a procesului de instruire şi sunt mult mai receptivi la 
informţtiile pe care le absorb fără să-şi dea seama fără să depună un efort conştientizat.  

 
Educatorii trebuie să găsească metoda cea mai potrivită pentru a-i indruma pe elevi în formarea 

unei gândiri independente, in formarea capacitatii de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare  a acestor probleme dar şi capacitatea de a critica constructiv, şi trebuie să ţină cont că 
obiectivele instructiv educative trebuie să fie primordiale in procesul instructiv educativ dar în 
acelaş timp sa reuseasca să prezinte în mod echilibrat şi momentele recreative şi de învăţare 
detaşată. 

 
 
 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
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Rolul  activităților extrașcolare în procesul educațional 
 

Prof. Lăzăroiu Adrian                                                                 
Școala Gimnazială,, Mihail Andrei”Buhuși 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor  
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 
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Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 

adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

prof. Lazăr  Daniela 
Școala Gimnazială Sarasău, Maramureș 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
                                             (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
Activitatea extrașcolară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine  creatoare ,atât în modul 
de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii ,asigurând astfel o atmosferă relaxantă, care să 
permită stimularea creativă a copiilor. 

Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare, urmăresc lărgirea 
şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa 
socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. 
În acest sens, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate, care îmbracă cele mai variate 
forme. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. În opinia mea, activităţiile extrașcolare  sunt 
deosebit de importante, deoarece contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, se 
valorifică tradițiile,se activează învățarea prin cooperare. De asemenea, prin intermediul acestora se 
pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, 
copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-
se utilul cu plăcutul. 

Din seria activităţilor extraşcolare fac parte: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele, 
atelierele creative, şezătorile, spectacolele în aer liber,  vizitele (muzee,obiective turistice), acțiuni 
de voluntariat, de protejare a mediului înconjurător. 

Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate 
de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Elevii pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare. Copiii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare al lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. Am constatat că  aceste 
activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi 
exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea 
atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 
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Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor, dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej.Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de 
an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de 
desen, dar am participat şi la  concursuri județene, naționale, în cadrul unor proiecte 
educaționale, unde am obținut  multe premii. De asemenea, un impact foarte mare in rândul elevilor 
l-au avut concursurile sportive, pe care le-am oganizat în   parteneriat cu Poliția locală. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului elevilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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Importanţa activităţilor educative realizate  

în parteneriat cu părinţii pentru sărbătorile de Paște 
 

 
Prof. înv. primar  LAZĂR GEANINA EMO 

 
 

Iată întrebarea pe care fiecare copil, mai devreme sau mai târziu,o adresează celor din jur.  Să 
credem în Iepuraș? El reprezintă un strop de vrajă al copilăriei. Este acel personaj mult aşteptat de 
copii şi chiar de cei mari. Această sărbătoare sfântă, sărbătoarea pascală, ne anunţă că e vremea 
bunătăţii, a iertării, a veseliei, e acea perioadă din calendar care ne face să înţelegem că trebuie să 
ne deschidem inimile,să uităm de tot ce este rău. 

Fiecare copil are trăirile lui şi cu această ocazie simte acea bucurie a recunoaşterii meritelor pe 
care le are şi, de ce nu şi a greşelilor pe care le-a făcut. Tocmai de aceea, deşi suntem mari, cu 
ocazia sărbătorilor pascale am pregătit un program artistic după placul lor, cu poezii alese de ei, cu 
momente propuse de copii, cu activităţi pe gustul lor personal. La aceste evenimente participă de 
fiecare dată şi părinţii elevilor, care se implică în organizarea acestora. Ei vor pregăti o masă 
tradiţională la finalul serbării, cu cozonac, ouă încondeiate, covrigei făcuţi la cuptor, suc, prăjiturele  
şi altele.  

 Pentru început organizăm o activitate de vopsirea a ouălor prin tehnica șerveţelului, desfăşurată 
pe echipe, părinte-elev, iar produsele obţinute vor fi folosite la ornarea unor crenguțe ornamentale 
din clasă. Această activitate are drept obiective crearea unei legături mai strânse între elev-părinte şi 
implicarea acestora în activitatea copiilor. De asemenea, este prilej de discuţii deschise cu părinţii 
pentru a afla cu ce probleme se mai confruntă aceştia acasă în educarea copiilor. Fiind şi clasa a IV-
a şi aflându-ne la final de ciclu primar avem de transmis multe informaţii şi îndrumări părinţilor, 
pentru ca elevii să se acomodeze cât mai bine la ciclul următor de şcolarizare. 

 Urmează un program artistic care conţine pricesne, cântece de primăvară şi un joc popular. Se 
mai recită şi poezii, individual şi integrate într-un montaj artistic, alături de celelalte momente. La 
final va sosi Iepurașul care va împărţi daruri tuturor. Copiii fac promisiuni şi, de cele mai multe 
ori,le respectă. Se bucură de daruri şi sunt impresionaţi de prezenţa acestui personaj desprins din 
cartea de poveşti, cel mai îndrăgit erou al primăverii, care apare   blând, iubitor, darnic şi bun. 

 La finalul activității vizionăm la videoproiector materiale si fimulețe legate de sfintele sărbători 
pascale, de tradiția venirii Iepurașului.. În această sfântă zi, copiii sunt mai aproape de părinţi, 
părinţii sunt mai aproape de copii şi ei, cu toţii suntem mai îngăduitori, mai iertători.  

 Sfătuiesc pe toate cadrele didactice şi pe părinţi să nu renunţe la activitățile desfășurate in afara 
programului școlar, să profite de sărbătorirea oricărui  eveniment aşa cum poate fiecare, cu resursele 
de care dispune. În calitate de dascăl dar și de părinte, îmi face deosebită plăcere să văd emoţie şi 
bucurie atât pe chipul copilului meu, al elevilor mei, cât şi pe cel al părinţilor în cadrul desfășurării 
activităților de acest gen.  

,, Azi e zi de sărbătoare 
   E sfântă zi de  Paști 

   Ouă roșii , pască mare 
   Si doi cozonaci! 

   Stau pe masa si așteaptă 
   Să vină îndată 

   Iepurașul cu cadouri 
   Și cu ciocolată!” 
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O oră de matematică aplicată, în magazin realizată 

 
 

prof. Lazăr Mariana Mihaela 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov 

 
 
Școala Altfel susține educația alternativă prin activități informale, oferind numeroase posibilități 

de realizare a unor activități diferite de cele obișnuite, realizate în clasă, într-un cadru formal.  
 
Am avut ocazia să participăm și noi la programul oferit de organizația internațională Junior 

Achievement prin activitățile de tip Job Shadow Day. În cadrul acestui mare program de dezvoltare 
și formare profesională a elevilor din România, școlarii s-au familiarizat cu piața locurilor de 
muncă, petrecând câteva ore în „umbra” unui părinte sau angajat dintr-o companie sau instituție 
locală. 

 
Pentru desfășurarea activității de orientare profesională, am ales locul de muncă al unui părinte, 

un magazin de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii, aflat în apropierea școlii. Avantajele au 
fost multimple, deoarece s-au evitat cheluielile cu transportul și eventualele riscuri de deplasare.   

 
Programul i-a ajutat pe elevi să înțeleagă diverse opțiuni de carieră și să găsească mai ușor 

răspunsuri la întrebările: Ce vreau să devin după ce termin școala?, Unde vreau să lucrez?, Care este 
cel mai potrivit lucru pentru mine? 

 
Activitatea a fost planificată și pregătită minuțios din timp, printr-o strânsă colaborare cu 

părintele, patronul magazinului. Am făcut o listă cu prețurile unor articole de îmbrăcăminte (maiou, 
ștrampi, șosete, tricouri, cămăși, etc.) care să îi ajute pe ele elevi să aprecieze valoarea unui obiect. 
De asemenea, ei au avut ocazia și să estimeze prețurile unor articole asemănătoare. 

 
Copiii au fost împărțiți în două echipe (fete, băieți) și au avut fiecare câte 100 de lei, din 

bancnote confecționate sau cumpărate de la jucării. Ei au avut sarcina de a calcula și de a completa 
într-un tabel sumele rămase după achizionarea fiecărui obiect vestimentar. 

 
De asemenea, au avut de ales și motivat opțiunea pentru folosirea restului, învățând astfel și 

noțiuni despre educația financiară (investiție, economisire, donare). 
 
Vânzătoarea a fost premiată de către elevi cu o diplomă  de onoare, deoarece a prezentat pe 

înțelesul copiilor atribuțiile și responsabilitățile postului. De asemenea, elevii au aflat și despre 
caracteristicile personale și profesionale  necesare atingerii performaței în cadrul acestui post. 
Copiii au susținut și un miniconcert de Ziua copilului și au fost recompensați cu dulciuri.  

 
Discuțiile ulterioare, pe baza formularului de feedback au ajutat copiii să se gândească și să 

motiveze dacă doresc să se orienteze spre o astfel de meserie sau ce cunoștințe învățate la școală ar 
putea folosi pentru acel post. De asemenea, elevii au fost întrebați dacă s-au gândit și la alte locuri 
de muncă după această experiență. 

 
Această activitate a avut succes, fiind apreciată atât de elevi, cât și de părinții lor, care doresc să 

le ofere în viitor copiilor și alte ocazii pentru a se familiariza și cu specificul unor meserii cât mai 
diverse.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Profesor înv. primar Lăbuș Daniela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

 
Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 

variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

 
Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 

are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

 
Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 

vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

 
Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 

faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  
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Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Cernea, Maria, ”Contribuția activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în învăţământul primar“,  nr. 1/ 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2.  Crăciunescu, Nedelea, ”Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în învăţăm%ntul primar“ , nr. 2, 3/2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL 
,,PITICII DE ASTĂZI, ȘCOLARII DE MÂINE'' 

 
Autorul: Prof. pentru învățământul preșcolar 

LĂCĂTUȘU ANA MARIA 
Grădinița cu program prelungit ,,Dumbrava minunată” Giurgiu 

 
  
Acest proiect a luat naştere din nevoia acută de cunoaştere a cerinţelor sistemului educaţional 

românesc şi de integrare a copiilor proveniţi din medii defavorizate şi nu numai,  în societatea 
modernă.  

 Scopul parteneriatului este acela de a minimaliza impactul provocat de cerinţele şcolii şi  
identificarea  metodelor de colaborare între părţile implicate în vederea unei mai bune integrări a 
copiilor în şcoală dar  şi în cadrul societăţii din care fac parte.  

 Obiectivele sunt următoarele: 
Crearea de sentimente de acceptare 

și empatie între cele doua  naționalități, 
română și rromă. 

Stabilirea unor punți de cooperare 
intre unitatea; 

Asigurarea  continuității de cerințe 
intre grădiniță și școala; 

Crearea de legături afective intre 
școlari și preșcolari; 

Pregătirea afectiva a copiilor pentru 
școala; 

Îndrumarea părinți lor pentru o mai 
buna cooperare cu sistemul de învățământ și reprezentanții lui. 

 Durata proiectului: 1 an 
 Grup ţintă: preșcolarii din  Grădiniţa cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată'' Giurgiu 
şcolarii  de etnie rromă din  Şcoala cu cls. I-VIII,, Ioan Boldesc'' Giurgiu. 
 Resurse umane: 

coordonatorii proiectului 
preşcolari 
şcolari  
părinţi 

 Resurse materiale: 
materiale specifice activităţilor propuse(carton colorat, lipici, foarfece, carioca, pensule, 

acuarele) 
calculator , copiator, aparat foto, imprimantă. 
  
Promovarea proiectului: 

prezentarea proiectului in cadrul unor simpozioane și sesiuni de comunicări; 
prezentarea portofoliilor. 

 Evaluarea proiectului: 
aprecieri generale; 
realizarea unui portofoliu de lucrări; 
CD cu aspecte din timpul derulării activităţilor şi album cu fotografii. 
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Una dintre activităţile comune a fost realizată în luna martie  şi a constat în ornarea unui pom cu  

creaţii artistice ale copiilor. Acest pom a reprezentat un simbol, al prieteniei și este numit ,,Pomul 
prieteniei''.  

În cadrul activităţii copiii au făcut cunoştinţă, fiecare prezentându-se, au împărtăşit impresii 
despre şcoală şi grădiniţă, au cântat împreună cântece despre prietenie şi primăvară şi au făcut 
schimb de mărţişoare.   

La acest eveniment au luat parte și elevi ai Colegiului ,,Ion Maiorescu'' ce sunt implicaţi intr-un 
proiect asemănător. 

Copiii  de la şcoală  provin din cadrul etniei rrome  şi din medii defavorizate. În cadrul 
activităţii  ei au putut sa  observe aspecte din viața preşcolarilor şi mediul în care aceştia îşi 
desfăşoară   activitatea formându-şi astfel repere pentru o bună incluziune a lor în societatea 
modernă, acest lucru urmând sa se finiseze şi în activităţile viitoare.  

La rândul lor preşcolarii s-au familiarizat cu un mediu format din indivizi de o variată 
diversitate diferiţi prin vârstă, mediu de provenienţă, sex, cultură, etc.  

Urmează activităţi diverse ca ,,Vine  vacanţa!'' pictură în aer liber ,,Suntem elevi''  
vizionarea unei lecţii înregistrate  și discuţii, ,,Cum a fost la serbare?'' vizionarea înregistrărilor 

video de la serbare ,,La şcoală'' vizită. 
Copii şi-au exprimat dorința de a mai realiza astfel de întâlniri şi pe viitor. 
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LUMINA DIN LUMINA ! 

 
Prof. Lăcătușu Ana Maria, 

Prof. Trandafir Petruta  
de la Grădiniţa cu P. P. Dumbrava Minunată, Giurgiu 

 
 
Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, creştinii ortodocși de pretutindeni încearcă să devină mai 

buni, mai aproape de Dumnezeu. Eu cred că blândeţea este fundamentală în educaţia copiilor.  
Blândeţea dă rezultatele cele mai bune. Mai întâi 

trebuie să fim cu dibăcie. La acest nivel de vârsta, cele 
mai potrivite sunt poveștile cu conținut „laico-
religios”, cu pilde moralizatoare, care ating, prin 
conținut si semnificație, atât latura relaționala, cat si 
afectivitatea, sensibilitatea copiilor. Să încercăm să-L 
propunem cu povestiri pe Dumnezeu, conştiinţei lor. 

Copiii nu înţeleg puterea grozavă a credinţei, dar 
practica în sine va aduce roade mai târziu. Un alt 
element din educaţia lor ar fi să-i iubească la rândul lor 
pe ceilalţi copii. Învăţătura creştină îi mai domoleşte. 
Ştiţi cum se spune: „Părinţii care nasc copii mulţi 
umplu raiul de sfinţi“. Pentru că se înţelege că dacă i-
ai făcut, trebuie să-i şi mântuieşti. Şi nu poţi să-i 
mântuieşti fără blândeţe. Părinţii trebuie să se bucure 
la vederea copiilor când intră în casă. E aici problema 

libertăţii fiului care are tendinţa să facă ce vrea, nu ce trebuie. 
Copilul este ca un „animal“ neformat, dar poţi întrezări şi câte ceva neprevăzut, care te 

surprinde: „Măi, ia uite ce a spus copilul ăsta!“ Pentru că „animalul“ acesta mic este totuşi om. 
Trebuie să-l înţelegi. 

Eu cred că blândeţea este fundamentală în educaţie. Blândeţea dă rezultatele cele mai bune. Ea 
prinde în adânc, teama prinde în coajă. Dacă, copilul face de frică, nu e de ajuns. Dacă prinde în 
adânc, se întâlneşte cu viaţa, cu pragurile vieţii şi, în anumite momente de răscruce, copilul va zice: 
„Uite ce zicea mama, uite ce spunea tata…“ Pentru că a prins în adânc. 

Educația nu este si nu poate fi deplina, daca nu asigura armonia între cuplul suflet - spirit si 
cuplul viața - corp, conferind formație spiritual - religioasa personalității umane in devenire. 

Modurile si situațiile de invitare sunt din cele mai diverse, iar conținuturile sunt însușite mai 
mult sau mai Putin sistematic. Intricat in multe cazuri, mai ales in mediul urban, copiii nu 
frecventează in mod regulat biserica, ei nu beneficiază de o cateheza riguroasa si doar parțial de 
învățătură predicilor liturgice. Si preșcolarii mici trebuie sa cunoască rolul cu totul remarcabil pe 
care l-au jucat Biserica, ierarhii șai, precum si credincioșii in istoria neamului, îndeosebi in 
momentele de restriște. In zilele noastre Biserica este instituția care se bucura de cea mai mare 
încredere si simpatie din partea populației tarii; ea inspira tuturor credincioșilor, si nu numai lor, 
optimism in realizarea aspirațiilor de mai bine ale cetățenilor. 

În acest sens am derulat la grupa ,,Piticii’’ o activitate de educaţie religioasă însă în acela timp 
de educaţie ecologică. Activitatea s-a desfăşurat în satul Slobozia, judeţul Giurgiu, la Mânăstirea cu 
Hramul Sfântul Ioan Rusul, lăcaş aflat în mijlocul pădurii şi care avea în grijă şi animale pe care le 
îngrijau călugării într-o rezervaţie naturală: păuni, porumbei, capre, căprioare. 

Datorită locaţiei alese, am putut atinge obiective la nivelul educaţiei ecologice integrând astfel 
mai multe proiecte educative derulate pe acest domeniu. Comuniune, natură, Dumnezeu, poate 
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transpune la nivel concret, copilul, în cunoştinţele credinţei creştine, care deşi nu sunt încă pe deplin 
accesibile la ceastă vârstă, ele pot fi intuite mult mai uşor.    

Preşcolarii de la grupa ,,Piticii’’ au ascultat Sfânta Slujbă, după care au fost împărtăşiţi, 
activitatea desfăşurându-se în postul Crăciunului. Au ascultat apoi cuvântul părintelui stareţ. Copiii 
au fost însoţiţi de părinţi, fraţi, bunici şi cadre didactice. După slujbă copiii şi adulţii au vizitat 
animalele crescute de către călugări manifestându-şi încântarea faţă de acestea. În acest mod au 
cunoscut aspecte din viaţa monahală, dar au şi îmbinat armonios excursia în pădurea în care se afla 
mânăstirea. Au putut vedea cum cresc păunii, căprioarele, caprele şi alte animale, într-un mediu 
aproape natural pe timp de iarnă.  

Copiii au dobândit deprinderi de a se purta frumos, de a fi respectuoşi, de a dărui şi de a fi 
milostivi cu cei neajutoraţi, au învăţat să deosebească binele de rău, să trăiască curaţi ca îngerii la 
trup şi suflet. Un copil, peste ani, ar putea fi un sfânt sau un păcătos. Şi de noi depinde dacă sufletul 
lui porneşte pe drumul bun sau pe drumul rău. 

După această activitate afecţiunea pentru natură şi Dumnezeu a crescut, iar copiii şi părinţii şi-
au manifestat intenţia de a merge din nou la acest lăcaş binecuvântat de Dumnezeu. 

 
 

„Aceasta este porunca Mea: sa va iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu” 
 

(extras din interviu realizat de Augustin Păunoiu cu Părintele Arsenie Papacioc, pentru Ziarul 
Lumina în 2008) 
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Activitățile  extraşcolare și scopul lor educațional 
 
 

Profesor psihopedagie specială-Lăpădat Cristina 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă-Alexandria 

 
 
 
Activităţile extracurriculare se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate 

în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât 
cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de persoane calificate, 
cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau 
dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Educaţia extracurrriculară/extraşcolară a câștigat din ce în ce mai mult teren prin rolul şi locul 
său bine stabilit în formarea personalităţii școlarilor și preşcolarilor. Dificultatea procesului 
educational obligă la asocierea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, 
parteneriatul educaţional între cele două componente devine o trebuință.  

Tocmai nevoia de se juca, de a fi mereu în mişcare este cea care ne permite să îmbinăm foarte 
bine şcoala cu viaţa. 

Încă de la  cea mai fragedă vârstă, copiii adună o mulțime de informații prin simplul  contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, lucru ce permite chiar și elevilor 
cu oarecare greutate în a se  afirma în mediul şcolar să-şi maximizeze potenţialul intelectual şi să-și 
reducă nivelul anxietăţii. 

Rezultatele copiilor vor fi întotdeauna speciale dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-
educative să primeze, dar în același timp să fie prezentate în mod ponderat şi momentele recreative, 
de relaxare și de ușoară destindere. 

În timpul unor asemenea activităţi, copiii se supun de bună voie regulilor și își asumă 
responsabilităţi, ajungând astfel pe negândite la a se autodisciplina.  

Prin caracterul lor atractiv, copiii  participă într-o atmosferă destinsă, cu însufleţire şi entuziasm, 
la astfel de activităţi, îmbinându-se astfel utilul cu plăcutul. 

Activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. 

O latură importantă a activităților extrașcolare este că prin intermediul  lor copilul se apropie 
mai mult de noi, cadrele didactice, lăsându-ne astfel să ne/îi cunoaștem mai bine, să-i dirijăm, să le 
influenţăm dezvoltarea, să atingă mai uşor şi mai frumos obiectivul principal-  pregătirea copilului 
pentru viaţă. 

În aceeași măsură  participarea elevilor la activități de acest gen îi ajută să se înțeleagă pe ei 
înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți, fără a 
conștientiza acest lucru. 

Ținta activităţilor extraşcolare este de a dezvolta unele aptitudini speciale, de a antrena elevii în 
activităţi cât mai variate şi mai bogate în conţinut, de a dezvolta interesul pentru activităţi socio-
culturale,  de a le ușura integrarea în mediul şcolar, de a le oferi  suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, de a valorifica talentele personale şi a corela aptitudinile cu atitudinile caracteriale. 

O altă latură importantă a activităților extrașcolare o reprezintă legătura acestora cu partea 
practică. Folosirea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare constitie un exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important pe parcursul acestor activități este faptul că elevii pot 
fi mobilizați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare ne dau cele mai eficace 
modalităţi de modelare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
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Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 
 
 

Prof. înv. primar Lăpădat Ileana 
Școala Gimnazială Desa 

 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului, etc.  

 
Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că  activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. 

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. 

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 

rezultatelor și performanțelor școlare; 
 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 

urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 

elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  
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Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. Condiția primordială pentru receptarea 
corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, 
procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea acticităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale.  

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm 
să se adapteze.”(Maria Montessori) 
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PEDAGOGIA POZITIVĂ SI ROLUL EDUCAțIEI NON-FORMALE 
 
 

Prof. Corina Lărgeanu,  
Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Târgu-Jiu 

 
 
 
Pedagogia pozitivă este un concept   tot mai prezent în teoriile  contemporane despre educație. 

Procesul  educational trebuie să  pună un accent deosebit pe construirea de relaţii pozitive cu sine, 
cu ceilalţi şi cu mediul. Este un gen de educaţie holistică care se adresează dezvoltării multilaterale 
a copilului: dezvoltarea fizică, abilităţile de viaţa practică, puterea morală, echilibrul emoţional, 
responsabilitatea socială, preocuparea ecologică, cunoştinţele intelectuale, expresia creativă, 
înţelegerea intuitivă şi toleranța. 

 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

 
Activităţile extracurriculare sunt definite de unii cercetători ca totalitatea activităţilor educative 

planificate, organizate și desfășurate în instituţiile de învăţământ sau în alte spaţii, în colaborare cu 
diverse organizaţii, având scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale și 
desfășurate în afara incidenţei programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu scopul 
completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

 
Deși activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi, totuși ele nu urmăresc 

maxima valorizare a unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în 
echipă, iniţierea și implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de însușire a 
stilului de învățare etc. 

 
Completarea educației formale cu activități extrașcolare contribuie la dezvoltarea unor 

comportamente și aptitudini necesare  în evoluția personalității elevilor. Prin intermediul educaţiei  
holistice copiii învață despre relaţiile lor imediate cu prietenii și familia lor și sunt iniţiați în 
condiţiile dezvoltării sociale, în educaţia pentru sănătate și în  dezvoltarea intelectuală.  

 
În contextul actual al învăţământului românesc, activităţile extracurriculare sunt cele care vin să 

completeze educaţia copiilor și tinerilor noștri, fiind poate cea mai complexă formă de activitate pe 
care o au dascălii la îndemână spre a-și desăvârși munca.  

 
Se știe că educaţia holistică se face după metode care se concentrează pe pregătirea elevilor 

pentru a răspunde oricăror tipuri de provocări cu care se pot confrunta în viaţa și în cariera lor. 
Cele mai importante teorii ale educaţiei holistice vizează cunoașterea profundă a sinelui, 

dezvoltarea de relaţii interumane solide și comportamente sociale pozitive, dezvoltarea emoţională 
si  capacitatea de adaptare la medii diverse. 

 
Educaţia holistică a conștientizat că este foarte importantă dezvoltarea capacităţii de a 

supravieţui a copiilor, în lumea modernă, nu numai dezvoltarea lor academică, să  fie capabili să 
răspundă provocărilor în viitor și să contribuie la îmbunătăţirea/modernizarea lumii în care trăiesc. 
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Elevii trebuie să înveţe să se autoaprecieze, să realizeze singuri valoarea lor și să-și recunoască 
abilităţile și modul în care își vor urma visele și drumul în viaţă.  

 
Elevii au nevoie ca, pe lângă variatele cunoștinţe dobândite în diverse domenii de studiu, să se 

desăvârșească emoţional și comportamental. 
 
”Școala ar trebui să aibă mereu ca scop formarea unei personalități armonioase și nu formarea 

de specialiști”.( A.Einsetin). 
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Publishing House  
Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001;  
Ţîru C. Maria, Pedagogia activităţilor extracurriculare – Suport de curs, Activităţile 

extraşcolare, Cluj-Napoca 2007;  
 
  
 

170



 

Rolul activitaților extrașcolare în procesul educațional 

 

Prof. înv. primar Lăscoiu Adriana-Elena 
Şc.Gimn.”Dr. Aurel Vlad”, Orăştie 

 
 

Educaţia extracurrriculară se bazează pe existența unei legături între un stil de viață civilizat, 
între aptitudinile individului și dezvoltarea unui comportament creativ, manifestat în situații diverse. 
Educați se poate realiza la nivel formal, informal și nonformal. Educaţia nonformală reprezintă 
ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru instituţionalizat, dar 
desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Caracterul specific al acestei forme de educaţie este 
determinat de forma de organizare a  activităţilor, de participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se 
va învăţa şi se va realiza, de rolul de observator al dascălului şi de eliminarea evaluărilor. 

Activităţiile extracurriculare completează procesul de învăţare, dezvoltă aptitudinile elevilor. 
Într-o atmosferă relaxantă, într-un cadru organizat, elevii vor desfășura activități plini de însuflețire, 
stimulați de dorința de a face lucrurile și “altfel, “, în afara procesului instructive-educativ. Vor 
învăța din proprie inițiativă, dezvoltându-și gândirea critică și implicându-se în activități dintr-o 
dorință intrinsecă.  

Orice tip de activitate extraşcolară este susținută de un proiect care  prezintă evenimentele într-o 
succesiune bine stabilită, raportate la un interval de timp,  la scopul și la obiectivele acţiunii. 
Activând în colectivități și pentru colectivități, în cadrul manifestărilor cultural- artistice, întrecerilor, 
concursurilor, vor învăța să muncească cu plăcere, toate acestea oferindu-le satisfacția lucrului bine 
făcut.   

Efectul educativ al acestor activităţi este cu atât mai mare cu cât ele reuşesc să determine o 
predare-învățare interactivă,  centrată pe elev, încununată de succes. 

PARTENERIAT    EDUCAŢIONAL 
ŞCOALĂ-BISERICĂ-FAMILIE 

 
LUMINA  ÎNVIERII 
SCOPUL: Cunoaşterea invăţăturilor Bisericii , a tradiţiilor religioase si formarea virtuţilor 

creştine 
OBIECTIVE: Cunoaşterea unor sărbători creştine  (Florii, Paşte, Ziua eroilor neamului);  

 Cunoaşterea si respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor 
religioase; 
 Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios 

(să-ţi iubeşti aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti, 
să-i ajuţi pe sărmani, să-L iubesti pe Dumnezeu); 

GRUPUL ŢINTĂ:  ELEVII CLASELOR  I –IV de la Șc. Gimnazială „dr. Aurel Vlad”- Orăştie 
COLABORATORI: 

 Preot  
 Profesorul de religie al şcolilor 
 Părinţii copiilor 

DURATA PROIECTULUI:  
 Martie –iunie  2019 

RESURSE UMANE: preotul Udilă Sorel, elevii şcolilor partenere, prof. Lăscoiu Adriana, 
educatoare Samoilă Elena, părinţii/bunicii copiilor 

RESURSE  MATERIALE: fonduri strânse din sponsorizări 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
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 analiza activităţilor desfăşurate 
 expoziţii de fotografii 
 recitări, repovestiri, proverbe 
 serbare „Lumina Învierii” 

ETAPELE  PROIECTULUI 
   FORMAREA ŞI ORGANIZAREA ECHIPEI: 
-Stabilirea responsabilităţilor                                                

                  - Stabilirea calendarului activităţilor 
 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE/ 
IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI                                    
 EVALUAREA  PROIECTULUI     

 
                                          
 

 

DATA 
DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

PARTICIPANTII 

Martie  
2019 
 
 

Elaborarea proeictului 
Șc. Gimn. „Dr. A. Vlad”- 
Orăştie 
 

Preot Udilă Sorel 
Prof. Lăscoiu Adriana 
Prof. Tălmaciu Camelia 

Aprilie  
2019 
 
 
 

1. Împărtăşirea copiilor 
în vinera Floriilor 
2.Vizionare film     
"Patimile  lui  Iisus" 

Biserica Ortodoxă Căstău 
 
Elevii claselor I-IV 

Copiii, părinţi, cadrele 
didactice 

Aprilie  
2019 
 
 

Participarea la slujba 
religioasă de FLORII 

Biserica  Ortodoxă  
Căstău 

Preot, copiii, cadrele 
didactice, părinţi 

Aprilie  
2019 

Sfanta Taina a Maslului  
Biserica  Ortodoxă  
Căstău 

Copiii,cadrele didactice, 
părinţi, 3preoţi,  2 călugări 

Aprilie  
2019 
 

„Joia Mare” aducerea 
Sfintelor Pasti în 
Biserică 

Localitatea Căstău 
Copiii, cadrele didactice, 
părinţii, preotul,  

Aprilie 
2019 
 

„Lumina Învierii” 
Serbare 
Prima zi de Paşti 

Biserica Ortodoxă Căstău 
Copiii, cadre didactice, 
părinţii, preotul,  

iunie  
2019 

Înălţarea Domnului   
Ziua  Eroilor 
 

Monumentul Eroilor din 
localitatea Căstău 

Preotul, copiii, cadrele 
didactice, părinţi 

Iunie  
2019 

”Pogorârea Sfântului 
Duh -  Rusaliile     
Scenetă 

Biserica Ortodoxă Căstău 
Preotul, copiii, cadrele 
didactice,  
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  revăzută, Editura Paralela 45, Piteşti. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                     
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
Prof. Lăscuș Romeo 

Liceul Teoretic ”Silviu Dragomir” Ilia 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 
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Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
elevilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii elevilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe elevi sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. Activităţiile 
extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antreneză elevii în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.  

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă în educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra elevului.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
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Importanța activităților extrașcolare a fost validată tot mai mult în rândul educatorilor în ultimii 

ani, poate și datorită generațiilor de elevi de clase primare tot mai energici și din ce în ce mai dificil 
de stăpânit chiar și pe durata orei de curs, motiv pentru care dascălii au trebuit să devină tot mai 
creativi, mai răbdători și mereu în pas cu noutățile pentru a reuși să capteze atenția elevilor lor într-
un timp foarte scurt și în moduri cât mai variate. Pentru a reuși acest lucru au apelat tot mai mult la 
activitățile extrașcolare, încercând să sudeze tot mai mult legătura emoțională cu elevii lor, să vină 
în întâmpinarea acestora cu propuneri de activități din aria lor de interes, să petreacă cât mai mult 
timp cu ei în afara spațiului clasei tocmai pentru a-i înțelege și a-i cunoaște mai bine, în încercarea 
de a găsi cele mai bune metode și strategii de utilizat apoi în sala de curs.  

Introducerea metodelor și strategiilor interactive de predare-învățare – ciorchinele, cubul, 
explozia stelară, fishbowl, pălăriile gânditoare, etc – s-a bazat tot pe premisa că activitatea de 
transmitere de cunoștințe îmbinată cu jocul are rezultate mult mai eficiente în obținerea de rezultate 
pozitive, în special în rândul elevilor din ciclul primar și gimnazial.  

Profesorul joacă un rol esențial atunci când vine vorba de metode moderne, deoarece acesta 
trebuie să-și pună în valoare toată priceperea sa și toate cunoștințele sale, împreună cu talentul 
actoricesc, iar acest lucru nu pentru a transmite cunoștințele care urmează a fi însușite, ci pentru a 
insufla, în rândul elevilor săi, dorința de a dobândi aceste cunoștințe, de a participa activ la 
dobândirea lor și, nu în ultimul rând, la a înțelege pentru ce îi vor fi utile aceste cunoștințe în viitor. 
Strădania și munca profesorului devine cu atât mai grea cu cât în aceeași clasă aproape fiecare elev 
are acum o tipologie diferită, potențiale intelectuale diferite, precum și resurse fizice, afectiv-
emoționale, capacități și procese mintale diferite.  

Profesorul trebuie să reușească să modifice conduite, să se centreze pe nevoile, aspirațiile și 
interesele elevilor săi, pe subiectivitatea acestora, ceea ce impune o reconsiderare a competențelor 
necesare pentru exercitarea profesiei de dascăl. Dascălul trebuie să fie dispus, ca pe lângă rolul său 
de transmițător, să accepte și rolul de facilitator, să fie dispus să utilizeze dialogul și cooperarea în 
relația cu elevii. El trebuie ca la rândul său să fie dispus să accepte păreri, să fie deschis la dezbateri, 
să permită elevului să-și creeze propriul mediu pentru învățare, să îi creeze cadrul pentru a-și putea 
forma propriile puncte de vedere, experiențe și trăiri, deoarece acestea vor sta la baza formării 
personalității sale și îi vor asigura succesul personal. Nicolae Iorga spunea că “Școala cea bună este 
aceea în care și școlarul învață pe profesor.”  

Atunci când elevii simt că dascălul lor este dispus să petreacă timp de calitate cu ei și în afara 
sălii de curs, legătura dintre elev-profesor se îmbunătățeste radical, aceștia fiind mult mai dispuși să 
manifeste un comportament activ și  pozitiv și în sala de clasă, iar progresul școlar nu va întârzia să 
apară. Într-un spațiu non-formal, fie că vorbim de sala de spectacole, teatru, cinema, aleile unui 
parc, o sală de expoziție de artă, un muzeu, în cadrul naturii în timpul excursiilor școlare, profesorul 
va avea surpriza să întâlnească, în elevii săi, cu totul alte personae decât cele pe care le întâlnește zi 
de zi în sala de clasă și pe care nu are timp să le cunoască în profunzimea sufletului lor, așa cum o 
poate face într-un mediu degajat, într-o relație mult mai deschisă. Elevul timid va avea ocazia să-și 
depășească timiditatea, elevul energic va avea ocazia să-și consume în alt fel energia, să se 
tempereze, elevii talentați artistic își vor putea da frâu imaginației, iar toate acestea puse la un loc 
vor crea o atmosferă relaxantă, vor crea ocazia legării de noi prietenii între elevii care vor devein 
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astfel mai toleranți, vor întări valoarea respectului reciproc și vor accepta cu inima mult mai 
deschisă sfaturile și învățăturile profesorilor lor.  

Este de necontestat plus valoarea pe care o aduce în activitatea școlară experiența din activitatea 
extrașcolară. Într-un alt fel va putea elevul să descrie un peisaj care l-a impresionat în timpul unei 
excursii, într-un alt fel va depicta natura căreia i-a văzut toate culorile, într-un alt fel va reprezenta 
atmosfera dintr-un muzeu sau dintr-o sală de concerte căreia i-a luat deja pulsul, cu mult mai 
expresiv își va putea prezenta sentimentele și opiniile în cadrul eseurilor pe care le va avea de 
redactat la orele de curs. Pentru a face elevii să renunțe la rolul pasiv în propria formare, școala 
trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive și a studiului individual, 
antrenând elevii în activități diverse și diversificate, explicându-le importanța activității 
extrașcolare, a voluntariatului și a implicării în activități de grup. 

“Cei mai buni profesori sunt cei care te învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi spun şi ce să vezi, 
lăsând libertatea fiecărui copil de a descoperi şi cunoaşte în stilul său propriu.” 
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În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de 
prelucrat, pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. Această cerinţă se 
impune cu atât mai mult în domeniul educaţiei, unde se modelează ,,materialul” uman care are o 
multitudine,  o diversitate de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind 
chiar imprevizibile. 

Necesităţile curente ale activităţii instructiv-educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai 
bine personalitatea fiinţei umane pe care o prelucrăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele 
mai eficiente. Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se 
impune şi pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea 
educării şi instruirii lor. 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la 
orientarea fiecăruia către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia 
în care se va putea realiza optimal. 

Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi, 
mult mai largi, mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în 
tipare preconcepute. 

Fiind parte integrantă a procesului instructiv-educativ, activităţile extracurriculare trebuie să 
respecte reperele oricărei activităţi didactice: 
 a) comunicarea in cadrul căreia se asigură climatul educational, individualizarea 
comunicării si modalităţile comunicării; 
 b) etica relaţiilor profesor-elev bazate pe valori, conduită, considerarea elevului ca 
partener educaţional; 
 c) strategii de management:  

I-proiectarea activităţii – stabilirea realistă a obiectivelor, actualizarea conţinutului de 
învăţare în funcţie de cunoştinţele elevilor, adaptarea conţinutului la particularităţile 
cognitive, selectarea metodelor participative pentru valorificarea potenţialului creativ, 
selectarea tehnicilor de lucru diversitatea şi atractivitatea activităţilor;                                                      

II-implementarea –parcurgerea etapelor de învăţare-proiectare, adaptarea la contexte, 
gestionarea corectă a metodelor si tehnicilor de lucru, gestionarea eficientă a timpului, 
claritatea explicatiilor si cerinţelor, transformarea elevilor din consumatori de informaţie în 
producători de informaţie; 

d)evaluarea – proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare, selectarea eficientă a 
metodelor de evaluare în vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii obiectivelor, 
diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie 
în produsele copiilor; 

Activităţile extracurriculare pot fi direcţionate pe următoarele repere: 
a) activităţi de protecţia persoanei: în cadrul cărora se pune accent pe educaţie rutieră, 

educaţie P.S.I., norme elementare de protecţie civilă; Periodic responsabilii acestor activităţi 
se intâlnesc cu elevii, afişează noi articole la gazetele destinate acestor activităţi; 

b) activităţi igienico-sanitare, gen „Sanitarii pricepuţi”; 
c) activităţi cultural-educative, în cadrul cărora diferenţiem următoarele paliere: 
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- activităţi educative axate pe zile tematice, cuprinse şi în Calendarul U.N.E.S.C.O. Ziua 
Mondială a Pământului, Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua Mondială pentru Climă, Ziua 
Mondială a Protecţiei Naturii şi Mediului Înconjurător, Ziua Mondială a Nutriţiei, Ziua 
Internaţională a Copilului, Ziua Europei etc; 

- activităţi dedicate evenimentelor naţionale şi locale. În cadrul acestora din urmă, am 
marcat de fiecare dată în cadrul şcolii prin careuri, programe artistice, expoziţii de desene, 
concursuri, zilele de 15 ianuarie, 24 Ianuarie, 8 Martie, 9 Mai etc.  

d) activităţi sportive şi turistice, cu accent pe intreceri sportive, vizite etc. 
e) activităţi de cunoaştere a mediului înconjurător - excursii de observare a mediului 

înconjurător cu schimbările din natură din anotimp în anotimp, de îngrijire a parcului şcolar 
etc.; 
Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile extracurriculare să fie cât mai eficiente, 

consistente, care să se poată organiza la nivelul şcolii făra costuri prea mari financiare şi de timp. 
Activităţile extracurriculare trebuie să pună în valoare: 
- responsabilitatea individuală şi în grup, socializarea, autocontrolul, realizarea de sine 

prin conformism, realizarea de sine prin independenţă; 
Pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în afara orelor de curs 

profesorii ar trebui să ţină cont de următoarele recomandări: 
      - să ofere elevilor dotaţi o îmbogăţire pe orizontală şi pe verticală a materiei; 
     - să încurajeze lecturile suplimentare; 

      - să poarte discuţii asupra posibilităţii elevilor de a-şi organiza studiul individual şi de  a-şi 
organiza creativ timpul liber ; 

      - să stimuleze apariţia ,,hobby-urilor “; 
      - să descopere şi să cultive talente; 
Activitatea extracurriculară in sine, prin structură, conţinut specific, este firesc 

complementară activitaţii de învăţare realizată in şcoală. 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, şcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statorniceşte o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

 
 
Bibliografie: Gordon W.Allport -,,Structura şi dezvoltarea personalităţii” 
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Educația constituie un proces prin care omul își dă seama  de ceea ce este, ce nevoi are și cum 
să acționeze eficient pentru continua lui formare. 

Psihologia socială  arată că învățarea nu se produce numai în contexte individuale, ci și prin 
transmiterea socială și interacțiune cu ceilalți. Numai uneori elevul învață singur. De obicei, el 
lucrează în prezența colegilor care formează grupul – clasa. Uneori, este angajat într-o competiție 
specifică, alteori cooperează cu aceștia pentru realizarea unei sarcini. Aceste interacțiuni îi 
marchează în mod decisiv performanțele.  

Interacțiunea elevilor în cadrul grupului – clasă nu determină numai schimbări în plan cognitiv. 
Elevul își însușește norme, valori și modele de comportament, învață să coopereze și să își asume 
responsabilități, să ia o decizie, îi cunoaște pe ceilalți și își formează o imagine de sine mai realistă. 
Clasa de elevi este deci un mediu semnificativ de socializare, de învățare socială. Toate aceste 
elemente privesc grupul de elevi - clasa, cu sistemul său de interacțiuni, cu influențe exercitate 
asupra individului, trebuie știute și utilizate de profesor în activitățile cu elevii. 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii. Procesul dezvoltării tinerei 
generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul 
lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.  

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  
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Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, 
cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe, familiarizarea elevilor cu 
frumuseţile ţării. 

Termenul excursie are un conținut mai larg, semnificând un complex de activități și de 
perspective. Excursia școlară permite abordarea interdisciplinară în strânsă  legătură cu mono și 
transdisciplinaritatea și are influențe majore în dezvoltarea elevilor, având în vedere funcțiile pe 
care le indeplinește: funcția de loisir, funcția social integrativă, funcția formativă, funcția 
vocațională. Prin excursie elevii se relaxează, se călesc, își sporesc încrederea în sine, se 
consolidează relații interpersonale, de grup, se dezvoltă voința,spiritual de echipă, deprinderile de 
orientare în spațiu, se dezvoltă gândirea logică, imaginația creatoare observația și alte procese 
psihice, se consolidează și se îmbogățesc cunoștințele în diferite domenii. 

Excursia organizată temeinic creează o atmosferă deosebit de favorabilă instrucției, educației, 
formării complete a personalității elevului. Perspectiva interdisciplinara îi ajută pe elevi în formarea 
unor imagini unitare asupra realității, le dezvoltă gândirea integratoare.  

Excursia costituie o modalitate de a privi din altă perspectivă demersul didactic, din dorința de a 
experimenta strategii, metode și mijloace didactice alternative. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu 
plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac.  

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

ÎN CREŞTEREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR 
 
 

prof. înv. primar  LEGIAN NICOLETA 
Şcoala Gimnazială "Lucian Grigorescu", Medgidia 

 
 
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.  Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
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drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

În concluzie, putem menţiona faptul că, activităţile extracurriculare desfăşurate la nivelul 
învăţământului primar, oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 
obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din 
viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât 
şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 
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Bucuriile Iepurașului 

 
prof. Moroșan Lenuța, 

C. N. ,,Andrei Mureșanu”,Bistrița 
 
 
Sarbatoarea Pastelui, sarbatoarea Luminii si a bucuriei, și-a păstrat până în prezent farmecul și 

semnificația, fiind un moment de liniște sufleteasca si de apropiere de familie. 
 
Farmecul deosebit este dat atât de semnificația religioasă, cât și de tradițiile și simbolurile 

pascale:oul vopsit, iepurașul, masa cu mâncăruri tradiționale de Paște - cozonac, pasca, miel, și mai 
ales slujba de sâmbătă seara,în cadrul căreia creștinii primesc Lumina Sfântă. 

 
Sarbatoarea Învierii Domnului este așteptată cu nerăbdare de fiecare dintre noi, însă, copiii sunt 

cei mai fericiti, pentru că de Paște, la ei vine Iepurașul, care le aduce multe cadouri, în general 
haine, dulciuri sau jucării. 

 
Mulți dintre noi se întreabă de unde oare a apărut acest iepuraș în contextul sărbătoririi Paștelui? 

Ei bine, Iepurașul de Paște, provine de pe meleaguri germane și simbolizează fertilitatea,Fiind 
cunoscut ca unul dintre cele mai prolifice animale, iepurele simbolizează în multe culturi viața 
nouă,care renaște primăvara și bucuria de a avea mulți urmași, el neavând legătură cu istoria biblică 
a morții și Învierii lui Iisus.  

 
Începând din 1682, iepurașul este cel care ,,aduce  ”ouăle vopsite în Germania.Iepurele a intrat 

în literatura religioasă în 1690, la multă vreme după ouăle roșii și mielul de Paști. De altfel, 
germanii sunt primii care au inventat dulciurile în formă de iepurași, în 1800, din aluat și zahăr.  

 
Omniprezentul iepuraș a sădit, încet-încet, bucurie în mintea copiilor, care sunt fascinați cu  

mult timp înainte de ,,a veni” de cadoul pe care și l-ar dori sau pur și simplu de ineditul Duminicii 
din ziua de Paște. 

 
Cum să nu vină iepurașul?Ce dacă părinții le cumpără haine noi și jucării frumoase? Dacă nu 

sunt aduse de Iepuraș, bucuria nu este la fel de mare; de aceea părinții și bunicii ascund dulciuri (de 
obicei în grădină) și se bucură împreună cu cei mici de acest spirit care emană energie pozitivă. 

 
Cât sunt mici copii consideră  Iepurașul o ființă imaginară, o făptură magică, înrudită cu Moș 

Crăciun, care împrăștie fericire și bucurie, iar mai apoi cu toții ne amintim cu drag de sărbătoarea 
Învierii și rememorăm împeună, prin copiii nostri, anii în care dulciurile(în formă de ,,moș, glob sau 
iepuraș” erau un cadou păstrat cu sfințenie. 

 
Astfel, sosirea Iepurașului de Paște este considerată emoția cea mai mare a copiilor, similară cu 

sosirea Moșului în ajun de Crăciun, atât prin simbolul cadoului cât și prin fericirea de pe fețele lor, 
fiecare în parte trăind intens momentul în care descoperă cadoul primit de la Iepuraș. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. LEUCEAN Flaviu 
Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva, Jud. Hunedoara 

 
 
Rolul activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza nu numai 

dezvoltarea capacităților creatoare, dar și socializarea copiilor. În funcţie de specificul lor, aceste 
activităţi dezvoltă la copii priceperi, deprinderi, abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai 
solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul 
direct cu realitatea socială.  

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii au conţinut cultural, artistic, ştiinţific, 
creativ, ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având multiple valenţe formativ-
educative: 

• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în 
variate contexte şi situaţii; 

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 
responsabilitatea ce şi-o asumă; 

• contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau 
opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii; 
• asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de 

lucru pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora; 
• ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor; 
• facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin 

strategii de cooperare; 
• ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai 

deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă; 
Experienţele trăite de elevi în afara lecţiilor au nu numai un caracter cognitiv ci şi moral-afectiv 

şi estetic. Integrarea acestor experiențe presupune o îmbogăţire a culturii etice si estetice şi a 
noastră, cadrelor didactice. Ca activităţi complementare, cele extracurriculare, prezintă unele 
particularităţi ce se refera la participarea elevilor, la conţinutul și durata lor, la formele de 
organizare și metodele folosite. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Importanța educatorului în dezvoltarea copilului 

 
Prof. înv. Preșcolar: Lezeu Cosmina Anca  

(GPN Nr. 3 Ponița) 
 
 
Educatorul joacă un rol crucial în dezvoltarea copilului, fiind responsabil cu prezentarea și 

cimentarea unor concepte definitorii pentru întreaga sa viață. Iar tu, ca părinte, trebuie să îi acorzi 
atât încredere, cât și să împarți cu acesta o responsabilitate imensă: cea de educare a copilului spre 
adultul ce va deveni mai târziu. 

Părintele este, în mod evident, primul educator, primul învățător, primul profesor și își va păstra 
rolul pentru tot restul vieții. Având și atribuții de încurajare, părintele expune copilul la provocări 
adecvate vârstei pentru a încuraja dezvoltarea sa, precum și la experiențe care permit copilului să 
exploreze de unul singur și, desigur, să învețe din interacțiunea cu mediul. 

Educatorul îți urmează ție, ca părinte, în ”ierarhia” rolurilor din procesul de educație, încurajând 
dezvoltarea intelectuală și socială a copilului în timpul anilor de formare. Educația pe care 
educatorii, dar și toate cadrele didactice de altfel, o conferă, joacă un rol cheie în determinarea 
perspectivelor de viitor ale copiilor. Fie că este vorba de grădiniță sau de alte instituții educaționale, 
educatorii oferă instrumentele și mediul de învățare pentru ca cei mici să devină adulți responsabili. 

Profesia de educator poate presupune asumarea unor ipostaze multiple, într-un cuvânt 
flexibilitate. Educatorii aflați la începutul profesiei pot resimți că fișa postului se modifică de la o zi 
la alta. Din fericire, în majoritatea cazurilor, rolul de educator va semăna oarecum cu cel al unui 
ghid; un ghid îi conduce pe ceilalți pe noi trasee, pășește alături de o persoană într-o călătorie, nu în 
fața sa și, mai ales, îi menține pe ceilalți în siguranță. Se poate ca educatorii să se simtă inițial 
provocați să găsească noi experiențe de împărtășit cu copiii. Cei mici trebuie îndrumați, nu conduși 
și angrenați într-o direcție care-i interesează. Din ipostaza de ghid, este important ca educatorul să 
permită copilului să își aleagă stilul de învățare și joacă, în timp ce siguranța acestuia reprezintă 
preocuparea primordială. 

Educatorii trebuie, de asemenea, să rețină că nu este necesar să știe totul de la bun început. Ei 
devin în timp parteneri de învățare și încurajează copilul să-și găsească propriile răspunsuri, în loc 
să le primească de-a gata. Fiind parteneri, educatorii învață cu cei mici și își pot împărtăși 
experiențele, facilitând învățarea, oferind un mediu corespunzător dezvoltării, materiale interesante 
și timp adecvat pentru a explora, a se juca, a interacționa, cei mici vor găsi orice lucru nou adus în 
atenția lor, ușor de realizat și distractiv. Cultivarea unui copil presupune toate aspectele legate de 
dezvoltarea sa: socială, emoțională, cognitivă și fizică. În orice interacțiune, un educator va cultiva 
creșterea și dezvoltarea adecvată. 

Un alt aspect crucial de urmărit de către educator constituie oferirea unui interval de timp pentru 
a asculta ceea ce are de spus copilul, acordând atenție inclusiv interpretării cuvintelor și acțiunilor; 
în acest mod pot determina necesitățile acestuia și pot contribui în procesul de dezvoltare ulterioară 
a sa. Tot cu privire la comunicare, educatorii fac acest lucru și cu alte persoane, respectiv cu părinți, 
personal auxiliar, administrator și mulți alții; este de datoria lor să fie pregătiți pentru a comunica, 
iar ceilalți trebuie să se simtă confortabil să se destăinuie, să adreseze întrebări, să ceară sfaturi și să 
împărtășească experiențe. 

Pregătirea pentru ore, planificarea lecțiilor și a testărilor cunoștințelor, a materialelor, a modului 
de abordare, supravegherea activităților opționale/excursiilor/activităților recreative, dezvoltarea 
unor reguli aplicabile grupului de copii și organizarea mediului de lucru, presupun aptitudini de 
conducere puternice. Conducerea unei grupe necesită la rândul său aptitudini organizaționale, 
atenție la detalii și implicare. În concluzie, predarea este plică de responsabilități, roluri și 
provocări, dar, ca toate eforturile care merită, aduce atât provocări, cât și recompense. Flexibilitatea 
va permite să te bucuri la maxim de recompensele de a preda copiilor de vârstă mică. 
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Un educator care oferă încurajarea și îndrumările potrivite copiilor poate, de fapt, să-i ajute să 
devină adulții responsabili de mâine, împărtășind valori precum perseverență, muncă asiduă, 
determinare și respect. Încă din copilărie, interacțiunile cu figurile similare părinților începe și se 
menține până la maturitate; chiar dacă fețele se schimbă, rolul se perpetuază. 

Modelul constant pe care îl reprezintă educatorul va fi cel mai bine apreciat de acei copii cărora 
le lipsește o fundație familială solidă; simbolizând încredere și împlinire, el/ea va ajuta la suplinirea 
nevoii pentru un model pozitiv când familia poate eșua în a oferi o asemenea figură. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE - EXCURSIILE 

 
PROF. ÎNV. PREŞC. LIEA AURORA 

GRĂDINIŢA P. P. NR. 2 LUGOJ 
 

 
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

În cadrul excursiilor obiectivele didactice şi cele pedagogice, interferează spre acelaşi scop, 
formarea şi dezvoltarea copilului prin participarea lui directă, activă şi nemijlocită la acţiuni care să-
l solicite şi să-i dezvolte intens şi complex principalele caracteristici ale vieţii sale psihice, atenţia, 
memoria, curajul, gândirea creatoare, voinţa, îndemânarea, rapiditatea şi, nu în ultimul rând spiritul 
de prietenie. 

Excursia este nu numai o ocazie de aplica în practica vieţii de fiecare zi cunoştinţele acumulate, 
dar şi de a dezvolta unele trăsături ale personalităţii copilului, care cu greu s-ar putea face numai în 
activitatea didactică. 

Excursia şcolară, ca metodă de învăţământ, contribuie la educarea copiilor. Din punct de vedere 
al educaţiei intelectuale, contribuie la lărgirea orizontului cultural-ştiinţific, la pregătirea pentru 
înţelegerea unor teme, fixarea, concretizarea şi sistematizarea cunoştinţelor, la formarea noţiunilor 
ştiinţifice, a deprinderilor practice, la dezvoltarea spiritului de observaţie, atenţiei, gândirii, etc.  

Prin excursii copilul cunoaşte locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii săi. Prin 
explicaţiile date de cadrul didactic asupra trecutului istoric al locului respectiv, prin vizitarea 
locurilor istorice şi a împrejurimilor, copilul, învaţă să-şi iubească tot mai mult ţara cu trecutul şi cu 
prezentul ei, cunoaşte frumuseţile patriei şi realizările oamenilor. El cunoaşte şi localităţile, locurile 
unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitorii şi artiştii. 

Excursia şcolară contribuie într-o largă măsură şi la educarea estetică a copiilor. Aceştia îşi 
desfată privirea şi se emoţionează în faţa frumuseţilor naturii, în faţa realizărilor oamenilor din toate 
timpurile. Crestele munţilor, pădurile de conifere şi foioase, satele risipite pe culmi şi văi, palate de 
cultură, monumente istorice şi de cult, s.a. -  toate sunt prilejuri de profunde emoţii pentru copiii 
noştri plecaţi în excursie. 

Prin excursie se realizează şi unele sarcini ale educaţiei-fizice: călirea fizică, întărirea sănătăţii, 
dezvoltarea aptitudinilor fizice, formarea şi perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor motorii. 
Excursia trezeşte dragostea de viaţă şi echilibrul sufletesc prin practicarea în cadrul ei a tot felul de 
exerciţii fizice – înot, gimnastică, jocuri cu mingea, mersul pe jos, etc. 

Cadrele didactice cu multă răbdare, dăruire, pasiune şi entuziasm şi-au asumat rolul de manager 
prin modul în care au organizat cu discernământ timpul copiilor petrecut în acţiuni turistice ( 
excursii), neuitând că beneficiar este copilul şi valorifică prin procesul  instructiv-educativ lărgirea 
orizontului de cunoştinţe. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

 
Bibliografie: 
 
- Aniela Casetti – Valorificarea valenţelor formative ale activităţiilor turistice, Revista 
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO-EMOŢIONALE                             
LA PREŞCOLARI PRIN INTERMEDIUL                                            

ACTIVITAȚILOR EXTRACURRICULARE 
 

Prof. înv. preșcolar Lincă Cristiana 
Grădinița Nr. 3 Călmățuiu, Teleorman 

  
 
Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în 

viaţa afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate manifestăriile lui, fie 
că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la 
adulţi. Ele ocupă un loc important în viaţa copilului şi exercită o puternică influenţă asupra 
conduitei lui. Emoţia este o trăire a unei persoane faţă de un eveniment important pentru aceasta.  

Competenţa socio-emoţională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de aşi 
gestiona propriile emoţii, precum şi de a recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile celorlalţi. Pentru a 
favoriza o bună adaptare socială şi menţinerea unei bune sănătăţi mentale, copii trebuie să înveţe să 
recunoască ce simt pentru a putea vorbi despre emoţia pe care o au(acest lucru fiind posibil în 
măsura în care copilul a început să aibă un anumit grad de conştientizare), trebuie să înveţe cum să 
facă o disociere între sentimentele interne şi exprimarea externă şi nu în ultimul rând să înveţe să 
identifice emoţia unei persoane din expresia ei exterioară pentru a putea în felul acesta să răspundă 
corespunzător.   

Educația prin activitățile extracurriculare urmarește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

De exemplu în cadrul acțiunilor turistice, copiii își pot forma afecțiunea față de natură, față de 
om și realizările sale. Aceștia sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii 
pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen 
și modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. 
Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a 
intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale țării. Vizionarea unor filme, spectacole de 
teatru precum și a emisiunilor tv specifice vârstei lor, poate constitui de asemenea o sursă de 
informații, dar în același timp și un punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante, astfel 
face cunoștință cu lumea artei.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosfera relaxantă, cu însuflețire și dăruire la 
astfel de activități. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din 
sufletul copiilor, dar să îi lasam pe ei să ne conducă  spre  acțiuni frumoase și valoroase.   

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru non formal, ce permite elevilor cu dificultăți 
de afirmare  în  mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. 
Creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii, autocunoașterea, o stare psihologică mai 
bună, mai puține griji privind viitorul. Activitățile  extracurriculare au un pronunțat caracter 
prosocial. Prin ele se dezvoltă abilitățile și competențele sociale.  

Elevii trebuie să fie îndrumați să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranța față de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare 
a lor și posibilitatea de a critica constructiv.   

 

Bibliografie:  
*Craciunescu, Nedelea,” Forme de activitati extracurriculare cu elevii ciclului primar”, Nr.23, 

2000, Ed. Discipol, Bucuresti  
*Surse internet  
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Educația ecologică prin voluntariat 

 
Linoiu Călin Armand –  

Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru 
 
 
Educația ecologică este o educaţie prin şi pentru valori, care poate dobândi forme concrete de 

realizare, la diferite nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi informaţionale în modalitate trans 
disciplinară, în context formal sau non formal. Educatia extracurriculara (realizata dincolo de 
procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor. 
Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii.  

Începand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in 
contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi  bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un 
cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual 

Voluntariatul a devenit un fenomen naţional, care activează şi motivează tinerii să se implice în 
lupta pentru diferite cauze care au acelaşi scop: o lume mai bună. În domeniul ecologic se 
desfăşoară permanent numeroase activităţi, atât pe plan local cât şi national: acțiuni de ecologizare, 
de plantare, sau acțiuni de informare și conștientizare a efectelor negative asupra mediului 
înconjurător.  

Educaţia ecologică este un domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru majoritatea 
elevilor. Dincolo de cunoștințele teoretice elevii  trebuie implicați în activităţi practice cât mai 
variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea și completarea informațiilor acumulate.  

 
Obiectivele urmărite pentru realizarea educaţiei ecologice la elevii sunt: 
 

 să conştientizeze interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii; 
 să-şi însuşescă cunoştinţele referitoare la complexitatea relaţiei dintre speciile unui 

ecosistem; 
 să ia atitudine faţă de orice activitate care poate distruge echilibrul din natură; 
 să aibă o conduită pozitivă, de participare la activităţile de protejare a mediului, 

condiţie a unei vieţi sănătoase, în deplina armonie cu natura. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai 
simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de 
învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul 
comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare.  

Profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 
comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/parteneri, 
demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la 
comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc.  

Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii 
vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 
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Importanta activitatilor extrascolare 

 
Prof. inv. primar, CORNELIA  LIPOVANU 

LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS, JUD. ARAD 
 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. 
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. O altă sărbătoare 
importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce înseamnă 
tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne apreciem, să 
valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate determina 
pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, 
colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste 
activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
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înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. Cum se poate lucra în 
parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități literar-artistice, 
serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri comunității. Chiar dacă 
părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot 
viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări 
evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților declașează mari drame în 
sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc emoții puternice. Elevii sunt 
încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar 
contribui la aceste momente.  

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. Este 
destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se pornește de 
la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt 
activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la 
frumos, puritate. 
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Activitatile extrascolare ale copiilor 

 
Prof. COSMIN LIPOVANU 

LICEUL TEORETIC ,,MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS, JUD. ARAD 
 
 
Printre activitatile extrascolare cele mai indicate pentru cei mici se numara excursiile, 

drumetiile, vizionarile de filme, piese de teatru sau spectacolele de magie. Prin participarea la astfel 
de evenimente, ii ajutam pe copii sa isi dezvolte abilitatile de comunicare si socializare, de 
observatie, de dezvoltare a culturii, memoriei si imaginatiei. Este indicat ca aceste activitati sa 
implice direct copilul si sa il ajute sa il ajute sa depinda obiceiuri pozitive, care in timp sa il ajute sa 
se descurce singur in orice situatie. Indiferent ca printre activitatile extrascolare pe care le alegeti pe 
copilul dumneavoastra se afla cele de teatru, muzica, arta, gimnastica, inot, arte martiale, fiecare 
dintre acestea il va ajuta pe cel mic sa isi faca prieteni noi, sa aiba mai multa incredere in el si sa isi 
dezvolte noi hobby-uri.  

In plus, oamenii de stiinta au explicat ca participarea la astfel de activitati reduce riscul aparitiei 
depresiei si a consumului de alcool si droguri. De asemenea, copiii vor fi mai motivati sa reuseasca 
in tot ceea ce si-au propus si vor reusi sa obtina note mari la scoala, deoarece isi vor dezvolta 
capacitatile de invatare, cultura generala, memorie, simt critic, etc. Activitatile sportive sunt 
preferatele celor mai multi parinti, pentru ca acestea ii ajuta pe copii sa aiba o viata ordonata, sa 
aiba un program stabilit, pe care il respecta zilnic, un regim alimentar si un stil de viata sanatos. 

Chiar si esecul in aceste activitati ii va invata pe copii cateva lectii valoroase, cum ar fi ca 
pentru obtinerea succesului este nevoie de mai multa munca, perseverenta, dar si de pasiune. Mai 
mult, activitatile extracurriculare ii ajuta pe cei mici sa se adapteze mult mai usor la conditii si 
medii noi si uneori dificile si sa lucreze sub presiune. Experienta dobandita in acest mod ii ajuta sa 
isi pastreze concentrarea si eficienta, indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii 
disturbatori din jur. 

 „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 
expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

John Amos Comenius 
În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 

uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de 
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și 
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem 
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, 
elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește 
formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să 
presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este 
emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la 
diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins.  

Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de învățătură, dar care sunt total 
dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă 
studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu 
alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
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educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.Activitățile „de după ore” 
sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea 
mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile extracurriculare sunt binevenite 
deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi 
lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie 
un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută 
să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor.Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai 
mult cu cât trăim într-o lume dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și 
internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane 
incapabile de a se controla comportamental, emoțional.Activitățile extracurriculare sunt variate, 
astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să 
exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida 
mai departe. 

Participarea la dezbateri sau discuții de grup 
Atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați să participe la activități care implică lectura, 

dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să achiziționeze deprinderi în comunicare. 
Participarea la dansuri sau la canto 
Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest 

gen. Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete 
încredere în ei înșiși. 

Participarea la concursuri de cultură generală 
Sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul 

acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care nu le aveau înainte. 
Participarea la jocuri și sportul 
Studiul este important, dar la fel este și „jocul”. Sportul este necesar în dezvoltarea corpului și a 

minții, mai mult, el învață individul ce înseamnă spiritul de echipă, corectitudinea și toleranța. 
Participarea la diverse campanii de conștientizare 
Elevii trebuie să participe de asemenea la diferite activități care militează pentru sănătate, 

protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi în problemele societații actuale. 
Participarea la evenimente comunitare 
Elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum 

să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), 
întregul proces și tehnicile folosite. 

 În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 
tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi 
pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Prof. înv. primar  Liteanu Ana- Maria 
Liceul Teoretic ,,Anastasie Bașotă” Pomîrla 

 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” Maria Montessori –“Descoperirea copilului” 

 
   Educatia extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în cadrul procesului instructiv-

educativ și implicit în formarea personalității  copiilor noștri. Procesul educaţional „îmbracă” şi 
forme de muncă didactică complementare lecţiei  obişnuite. Acestea sunt activităţi desfăşurate în 
şcoală , în afara orelor de clasă şi cele desfăşurate în afara şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare 
şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a învăţătorului. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea 
potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să 
favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a 
lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea optimă a 
aptitudinilor, talentelor, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unoraptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suportpentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelorpersonale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual 
Începând de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact 
direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la completarea și 
îmbunătățirea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor.  

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, 
ştiinţifice, activităţi sportive, turistice. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
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personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această 
formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în 
faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , 
calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte 
persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual.  

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor activităţilor. 
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ROLUL SI IMPORTANȚA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Prof. înv. primar: Livinț Adriana 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor 
obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se 
desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii. In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot 
forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma 
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta toamna, 
frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare, frumusetea deosebita a acestui 
anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. 

La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu 
mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in 
acord cu particularitatile de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 
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Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor 
transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITATILOR  EXTRACURRICULARE 
 

Lixandru Carmen Antoaneta 
Şcoala Gimnazială Nr. 188, Bucureşti 

 
 

Rolul profesorului este acela de a determina potenţialul fiecărui elev şi de a crea situaţii 
educaţionale care să stimuleze dezvoltarea.  

O educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului 
educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, 
parteneriatul educaţional devine o necesitate. Şcoala trebuie să devină o instituţie formativă, în care 
primordiale sunt nevoile copilului şi nu structuri rigide, la care acesta ar trebui să se adapteze. 

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi 
dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee.  

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de creaţii artistice, de desen, între clase 
paralele , dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice. 

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. 

Elevii noştri sunt ceea ce se cheamă „nativi digitali”. Totul pentru ei se traduce in termeni de 
upload, download, like-uri, postari, share-uri, site-uri,etc. Pentru ei este simplu: nu cunoşti termenii, 
nu eşti de acolo. Profesorul nu poate cere adaptare, dacă el însuşi nu se poate adapta. Respectul se 
capătă muncind şi trebuie să facem tot ce se poate pentru a atrage elevii către studiu folosind 
propriile lor metode.  

Educatorul, doar transmiţător de cunoştinţe, poate fi cu uşurinţă înlocuit de mass-media sau alte 
surse bibliografice. Unicitatea şi eficienţa sa constă în capacitatea sa de (re)construire a relaţiei 
educaţionale, fapt ce implică permanent remodelarea propriei personalităţi pentru a corespunde ca 
partener autentic al elevului. 
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198



Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 
p.i.p.p Loghin Irina-Mihaela 

Scoala Gimnaziala nr. 1 Saveni 
 
 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.                     

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
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Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 
instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 

200



 
Serbările școlare - mijloc de stimulare socioafectivă 

 
prof. înv. primar FONOAGE LOREDANA 

Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”-Deva 
  
 

Serbarea şcolară (sau orice fel de activitate literar-muzicală) vizează dezvoltarea liberă, 
integrală şi armonioasă a individualităţii copilului, formarea personalităţii sale autonome şi creative, 
constituind o formă de receptare a literaturii, teatru, muzică şi pentru artă în general. Prin astfel de 
activităţi extracurriculare urmărim descoperirea unor talente în arta interpretării scenice, cultivarea 
aptitudinilor elevilor, formarea unor priceperi de punere în scenă a unui spectacol, dezvoltarea 
sensibilităţii artistice, cultivarea intersului pentru literatură.  

Pentru a atinge această performanţă, specialiştii susţin că deosebit de importantă este lectura 
expresivă care domină întreaga activitate de înţelegere a rolului ce urmează a fi interpretat: „ea o 
pregăteşte, o zămisleşte şi o încoronează; ea îi este alfa şi omega” afirma Raoul Mas în „Explication 
des textes par le travail de la diction”. 

„A şti să citeşti cum se cade un rol, nu este aşa de uşor. Pentru a atinge acest scop, textul trebuie 
studiat îndelung. E nevoie să împărtăşeşti cu autorul înaltul sentiment care i-a umplut sufletul, 
trebuie să simţi adânc orice cuvânt al lui.” (Gogol) Dar o asemenea operaţie nu este posibilă fără 
respectarea unor condiţii de ordin tehnic. Astfel, trebuie stabilite şi respectate diferite pauze: cele 
gramaticale marcate prin semne de punctuaţie şi cele logice. De semenea, importante sunt şi pauzele 
psihologice, care separă părţi din text, diefrite ca dispoziţie afectivă. Ele dau viaţă interpretării. Alte 
condiţii de ordin tehnic sunt: folosirea corectă a accentului logic, ritmul, pronunţia, precum şi 
mimica şi gestica.toate dau pregnanţă şi relief hotărâtor.  

Serbarea şcolară este abordată cu entuziasm de elevii talentaţi tocmai pentru că îndeplineşte 
unele funcţii specifice care o deosebesc de o oră obişnuită: 

 
- Funcţia de loisir (de petrecere plăcută şi utilă a timpului liber); 
- Funcţia social-integrativă (prin relaţiile interpersonale cultivându-se solidaritatea şi 

cooperarea); 
- Funcţia formativă (interiorizarea valorilor estetice şi spirituale); 
- Funcţia vocaţională (care face posibilă realizarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor). 
Serbările: 
 Contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de cunoaştere al copiilor; 
 Îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, stimulează apariţia unor sentimente neîncercate 

sau le dezvoltă pe cele mai slab manifestate anterior; 
 Contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a fiecărui copil şi al întregului colectiv prin 

dorinţa comună de a obţine rezultate bune; 
 Favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul desfăşurării repetiţiilor; 
 Trezesc în copil energia latentă, existentă în fiecare, de a învinge dificultăţile întâlnite, de a-

şi stăpâni timiditatea; 
 Cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă, de  acţiune iar pregătirea serioasă contribuie la 

stimularea interesului pentru munca făcută cu un scop precis şi îndeplinită cu conştiinciozitate; 
 Educă gustul pentru frumos prin realizarea estetică a numerelor din program, armonia 

întregului spectacol, calitatea  acompaniamentului muzical şi al costumelor; 
 Constituie un liant puternic între cadrul didactic şi elevi prin cunoaşterea reciprocă. 
          Pentru reuşita unei serbări, trebuie să avem în vedere următoarele: 
 Însemnătatea evenimentului sărbătorit şi necesitatea unei munci disciplinate şi consecvente 

pentru rezultatele finale; 
 Atmosfera din timpul repetiţiilor să îmbine voia bună şi seriozitatea: indicaţiile şi lămuririle 

să fie scurte şi clare; 

201



 Să fie antrenaţi şi părinţii sau alţi colaboratori (scriitori, oameni de cultură, ziarişti, istorici); 
 Toţi elevii clasei să fie mobilizaţi să participe efectiv la pregătirea şi susţinerea 

spectacolului, fiecare primindu-şi rolul potrivit înclinaţiilor; 
 Să se combată cu tact nu numai tendinţa de vedetism al celor mai talentaţi, dar şi timiditatea 

celor mai puţin dotaţi; 
         Conţinutul serbărilor: 
 Tematica să conțină puternice valenţe educative care să favorizeze cultivarea cu precădere a 

unor sentimente sau a unor trăsături de caracter; 
 Lucrările selecţionate trebuie să fie accesibile vârstei şi să corespundă posibilităţilor psiho-

individuale ale copiilor; 
 Programul să nu fie încărcat (serbarea să dureze 1 h – 1 ½ h) altfel devine plictisitoare; 
 În alcătuirea programului să se ţină seama de datinile şi obiceiurile locale, trecutul istoric, 

specificul ţinutului, interesele copiilor; 
Serbările şcolare răman întotdeauna momente de bucurie si prilej de manifestare inedită al 

talentului nativ al copiilor in fata parintilor si admiratorilor emotionaţi. Participarea la serbarea 
clasei îi unește pe copii, îi ajută să se împrietenească, se formează optimismul, încrederea în 
propriile forțe, se cultivă trăiri afective şi emoţionale, se formează trăsaturi pozitive de voinţă şi 
caracter. Serbarea e întotdeauna o sărbătoare în viața copiilor. Momentele de intensă trăire, 
aplaudate cu căldură, nasc în sufletul copiilor dorinţa de armonie ce va contribui la conturarea 
personalităţii. 

           Exprimând idei si sentimente prin mijlocirea artei, aceste serbari se adresează 
afectivităţii, sensibilităţii care la această vârstă sunt suportul sufletesc al tuturor acţiunilor şi 
generează o nesfârsită gamă de emoţii şi sentimente artistice.  

 
 
Bibliografie:   
 
 Postelnicu, Constantin, ”Fundamente ale didacticii şcolare”, Editura Aramis, Bucureşti, 

2000 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                          
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. înv. preșc. Lostun-Ciobotă Adela-Maria 

Grădinița cu P. N. Șaru Dornei, județul Suceava 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea 
procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în 
acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. 

Trăim într-o societate în care educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul 
de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 

203



despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ŞI AVANTAJELE LOR 

 
 

Prof. Lovin Daniela 
 Şcoala Gimnazială Găgeşti/ Vrancea 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) Educația extra - curriculară, realizată dincolo de 
procesul de învățământ, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. Oricât 
de bogat ar fi conținutul cunoștințelor teoretice, școala, prin procesul de predare nu poate satisface 
toate nevoile de cunoaștere ale unui copil.  

Activitățile extra - curriculare dețin un rol important în viața elevilor, oferindu-le un alt mod de 
dobândire a informațiilor. În acest sens, există activități independente, pe care elevul și le alege 
singur sau activități organizate de către cadrele didactice, la care acesta poate lua parte. Beneficiile 
sunt numeroase asupra copiilor. 

Educația prin activitățile extra - curriculare urmărește identificarea și cultivarea unor aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

 

 
 

Concursurile școlare, competițiile - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului 
pentru diferite arii curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea 
profesională a elevilor, făcându-le cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au.  

Orele de antrenament, repetițiile la care copiii participă necesită un management eficient al 
timpului. Din acest motiv, copiii deprind abilitatea de a-și planifica orarul riguros de timpuriu, lucru 
care le va fi de un real folos mai târziu în viață, când vor lucra cu termene-limită a sarcinilor date. 
Implicarea în activități extrașcolare duce la învățarea asumării unor responsabilități care țin de 
integrare, de respectarea unui program, a unor reguli.      

Spectacolele - introduc copii în lumea artei, dezvoltându-le partea creativă (muzica, sport, 
poezie, pictură). Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. 
Din punct de vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului. 
Activitățile extra - curriculare permit adaptarea mult mai ușoară la condiții și medii noi și uneori 
dificile.  

Experiența dobândită în acest mod îi ajută să își păstreze concentrarea și eficiența indiferent de 
temperatură sau de zgomot. În cadrul acțiunilor turistice, copiii își pot forma afecțiunea față de 
natură, față de om și de realizările sale.  
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Excursiile și drumețiile - stimulează copiii să își dezvolte o parte independentă a personalității în 
timp ce se confruntă cu realitatea într-un mod investigativ. Aceștia dobândesc cunoștințe din diferite 
domenii (geografie, istorie) prin vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case 
memoriale. Indiferent de tipul activității extrașcolare, copiii se vor confrunta și cu nereușite în 
cadrul acestora. 

Eșecul le va oferi însă câteva lecții valoroase. Acestea îi pregătesc pe copii pentru o viață care 
are atât suișuri, cât și coborâșuri și îi învață să aprecieze momentele încununate de succes. Totodată, 
eșecurile le arată că încă au puncte slabe și că pentru a atinge succesul este nevoie de mai multă 
muncă și perseverență  

Toate activitățile opționale sunt benefice pentru copii, dezvoltându-le diferite abilități, fiind 
caracterizate prin amuzament, relaxare și optimism. Acestea presupun o dezvoltare multilaterală pe 
lângă şcoală, care e foarte utilă.  
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ÎMPREUNĂ PENTRU BUCURIA COPIILOR 

 
Prof. inv. preșcolar LOVIN DIANA 

Grădinița Prohozești, com. Poduri, Județul Bacău 
 
 
De fiecare dată când decidem să desfășurăm o activitate extrașcolară, reușim să producem o 

mare bucurie, atât copiilor cât și părinților. Ieșind din cadrul formal al activităților din grădiniță, 
acestea oferă moment de distracție și detensionare binevenite, care apoi se reflectă în îmbunătățirea 
performanței școlare viitoare a copiilor, creșterea stimei de sine a acestora și un  interes crescut față 
de activitățile din clasă, de conținuturile prezentate. 

Prin structura activităților sale educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de 
gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare 
socială. 

Acest tip de activitate  organizat de grădiniţă oferă un bogat conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale menite să trezească interesul copiilor.     

Activităţile extracurriculare reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor 
dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste activităţi le 
oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea 
unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  

Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
Excursiile contribuie semnificativ la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, 

la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat străbunii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările organizate în grădiniță reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna 
dispoziţie. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 
pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. Costumele și recuzita unei serbări induc copilului sentimentul de reușită, forță și 
încredere în propria persoană, bucuria de a fi parte dintr-n spectacol frumos prezentat celor dragi. 
Evenimentele alese pentru a realiza o serbare sunt alese cu grijă, pentru a stimula interesul și 
motivația copiilor de a participa cu drag la realizarea lor (ziua mamei, Crăciunul , Sf.Paști, ziua 
copilului, carnavaluri organizate în cinstea anotimpurilor, etc.).Serbarea este modalitatea eficientă 
de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii copiilor. 

Spectacolele artistice   constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  
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Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Alături de spectacolele artistice pt fi incluse și vizionările de filme, diafilme sau anumite 
emisuni TV pentru copii, care pot constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un 
punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor 
musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe 
lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură și altele. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

Așadar, putem concluziona  că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul 
rând o atitudine  creatoare, atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI 
 

prof. înv. primar Luca Angela 
Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”- Săbăoani, jud. Neamț 

 
 
Recunoașterea activităților extrașcolare ca parte  esențială a educației obligatorii, ca și 

recunoașterea oportunităților oferite de activitatea educativă nonformală crează condiții 
egale/echitabile de acces la educație pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal și reducerea 
inegalității și excluziunii sociale. Se impune utilizarea potențialului activităților extracurriculare ca 
mijloc complementar de integrare socială și participarea activă a copiilor cu dizabilități în 
comunitate.  

Elevii cu dizabilități posedă, ca orice alt elev, atitudini și talente unice, iar atitudinea pe care o 
avem față de un astfel de elev cu deficiențe influențează modul în care acesta vede/percepe 
comunitatea și lumea în general.  

Integrarea  elevilor  cu  dificultăţi  cognitive  şi  de  învăţare  în activitățile extrașcolare 
presupune ca aceștia să beneficieze constant de sarcini adecvate nivelului de înţelegere şi 
potenţialului de efort fizic şi psihic. Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, 
reprezintă un nesecat izvor desatisfacţii, bucurii, crează bună dispoziţie pentru copiii cu dificultăți 
de învățare. Importanţa lor educativă constă în conţinutul abordat, apropiat de interesele și 
capacitatea copilului şi îi oferă şansa de a cunoaşte lumea, de a se cunoaşte pe sine şi de a se face 
cunoscut prin intermediul acestora.  

Exersarea abilităţilor proprii de limbaj, psiho-motricitate, afectivitate conferă  copilului o reală 
cunoştere de sine şi, ca atare, încrederea in forţele proprii. Mişcarea scenica îi ajută  să-şi controleze 
emoţiile şi îi învaţă să-şi aştepte rândul, având în vedere faptul că, de regulă, există un timp când 
vorbim şi un timp când ascultăm. În cadrul actiunilor turistice, copiii isi pot manifesta afecțiunea 
față de natură, față de om și realizarile sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot 
reda cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității, în cadrul activităților de desen și 
modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. 
Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a 
intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale țării. Vizionarea unor filme, spectacole de 
teatru precum și a emisiunilor tv specifice vârstei lor pot constitui deasemenea o sursă de 
informații, dar în același timp și un punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante, astfel 
făcându-se cunoștință cu lumea artei. 

Dificultățile de vorbire, limbaj și comunicare îmbracă diverse forme, iar unele dintre ele pot să 
nu fie imediat vizibile. Pentru copiii cu astfel de deficiențe, vizionările și spectacolele constituie 
forme de activitate prin care fac cunoștință cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de 
activitate îl pune pe copil de cele mai multe ori în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în 
faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi faptul că apelează, 
permanent, la afectivitatea copilului. 

Este cunoscut faptul că elevii cu dizabilităţi vizuale au dificultăţi în efectuarea de mişcări fizice 
detaliate, atente şi coordonate, unii prezintă întârzieri în dezvoltarea limbajului datorită numărului 
redus de experienţe care contribuie la acest lucru, îşi dezvoltă mai lent capacitatea de a face singuri 
lucrurile deoarece nu pot învăţa privindu-i pe alţii. Sunt recomandate activitățile extracurriculare 
care oferă copilului șansa de a-și manifesta aptitudinile. De multe ori, acești copii au dezvoltat 
simțul auditiv și participă cu interes la audiții muzicale sau chiar implicarea lor directă în 
desfășurarea unor programe muzicale.  

În  activităţile  extrașcolare  cu  elevii  care  prezintă  dizabilităţi  auditive  se recomandă 
menținerea contactului vizual  şi captarea  atenţiei înainte de a vorbi, folosirea   unor gesturi  şi 
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expresii faciale care să-i ajute la înţelegerea mesajelor,  încurajarea comunicării şi interacţiunii cu 
ceilalţi colegi din clasă, poziţionarea optimă în spaţiu astfel încât să vizualizeze clar educatorul,  
familiarizarea cu dispozitivele şi mijloacele de comunicare, încurajarea şi valorizarea în faţa 
colegilor. Pentru dezvoltarea deprinderilor practice şi a cunoştinţelor despre viaţă şi lumea 
înconjurătoare este nevoie de participarea elevilor cu deficienţe de auz la activităţi/programe 
destinate învăţării limbajului, percepţiei timpului, familiarizării cu lumea normală din jurul lor prin 
excursii desfăşurate în afara şcolii şi comunităţii din care fac parte. Acești copii pot dezvolta un 
talent deosebit la pictură, iar activitățile care le oferă șansa să-și pună în valoare capacitățile 
creatoare (expoziții sau concursuri de desen, realizate cu ocazia unor evenimente) îi stimulează în 
mod deosebit.  

Elevii cu dizabilități fizice prezintă abilități motrice fine și grosiere slab dezvoltate care pot avea 
influență asupra activităților din cadrul activităților practice.  Pentru a-l face pe copil să depăşească 
în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale 
copilului este jocul.  Se impune selectarea acelor jocuri care să le permită participare aproape totală, 
care să nu le scoată în evidență neputința în a executa anumite mișcări. Jocurile logice, care 
apelează mai mult la efortul intelectual și mai puțin la cel fizic sunt ,,gustate” de acești copii. 

Activitatea educativă cu elevii care prezintă tulburări de comportament solicită din partea 
fiecărui profesor o foarte bună cunoaştere a naturii umane, a strategiilor de cunoaştere a 
personalităţii elevilor şi o capacitate empatică deosebită necesară înţelegerii şi acceptării celor din 
jur aşa cum sunt ei în realitate, cu calităţile şi defectele lor. Activitățile extrașcolare ce pot avea 
impact asupra comportamentului copiilor sunt cele pe teme de circulație și violență, la care sunt 
invitați reprezentanți ai poliției. Aceste activități se derulează și sub formă de jocuri senzoriale, 
jocuri imitative, povestiri tematice, analiza comportamentului altor copii pentru conștientizarea unor 
norme de conduit civilizată. 

Orice copil poate întâmpina dificultăți de învățare sau de adaptare școlară datorate unor 
multiple cauze, dependente sau nu de voința sa. În sprijinul lor vin activitățile extrașcolare care 
lărgesc şi adâncesc influenţele exercitate în procesul de invătământ, valorifică şi dezvoltă interesele 
şi aptitudinile copiilor,  organizează timpul liber în mod  ingenios și au caracter recreativ. Elevii îşi 
pot manifesta spiritul de iniţiativă,  participă liber necondiţionat și se creează un sentiment de 
siguranţă si încredere tuturor participanţilor, contribuindu-se astfel la dezvoltarea personalităţii 
armonioase a copiilor. Depinde de profesor și de strategia didactică  ca el să devină bogăția grupului 
și nu sursă de complexe și discriminare.  

Elevii cu dizabilități trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Educația nonformală,  activitățile extrașcolare, oferă o a doua șansă persoanelor cu 
dizabilități, le deschide o cale pozitivă alternativă pentru împlinire, afirmare și recunoaștere.  

Să-i ajutăm pe elevii noștri să aibă încredere în potențialul și în talentele lor, indiferent de 
dizabilitățile pe care le au, pentru că, așa cum frumos scria Pablo Casals ,,Copilul trebuie să știe 
că este un miracol, de vreme ce de la începuturile lumii și până la sfârșitul ei nu a fost și nu va 
mai fi nici un copil asemeni lui”.       
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ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

Prof. Georgeta Luca 
Colegiul Tehnic „ Alexandru Roman ” Aleșd 

 
 
Activitățile extrașcolare au un rol foarte important în procesul educațional mai ales în ceea ce 

privește dezvoltarea unui elev. Prin aceste activități fie ele excursii, plimbări, tabere sau diferite 
concursuri  oferă elevului  (adultului în devenire) o mulțime de beneficii contribuind la formarea 
personalității acestuia, îi dezvoltă capacitatea de gândire, de învățare iar acest lucru este în strânsă 
legătură cu performanțele școlare ridicate. 

Începând încă de la cea mai fragedă  vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i 
în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile extrașcolare au o deosebită 
influenţă formativă având la baza  acţiuni turistice. Fie în cadrul activităţilor organizate în mijlocul 
naturii sau  al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep cu adevărat, prin acţiuni 
directe obiectele care îi înconjoară, fenomenele naturii și  anumite locuri istorice despre care au 
învățat sau le-au întâlnit doar în manualele de istorie.  Pentru că se axează în principal pe viață în 
aer liber, elevii pot reda cu mai multa ușurință  și creativitate imaginea realităţii. 

Prin intermediul vizitelor la muzee, a caselor memoriale sau a monumentelor și locurilor istorice 
se pot explora și descoperii anumite înclinații sau pasiuni ale copiilor. Excursiile tematice au un 
caracter bine definit fiind atractive și foarte relaxante oferind în același timp o modalitate prin care 
copiii acumulează o serie de informații fiind atrași de lumea și mediul înconjurător . Sunt anumite 
aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: desfășurarea 
acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți și aceștia nu se mai pot concentra la 
ore, în timpul școlii altfel sau chiar sâmbăta. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă și  cultură. Din seria 
activităţilor extraşcolare amintim: excursiile, taberele, vizitele la grădina botanică sau grădina 
zoologică, vizitarea monumentelor și locurilor istorice, ateliere creative și vizionarea unor piese de 
teatru sau a unor filme în cadrul cinematografului. Toate acestea sunt binevenite atât pentru 
profesori cât și pentru elevi.  Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire 
independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găși 
modul de rezolvare a lor. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor 
copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. 

Activitățile extrașcolare cuprind și un mod de deconectare a elevilor față de stres sau de mediul 
online, unde își petrec o mare parte din timpul lor liber și îi ajută pe aceștia să își aerisească mintea, 
să își aranjeze gândurile, să privească mai mult spre lumea reală, spre ce le-ar putea oferi natura și 
comunicarea. Îi ajută să înțeleagă că întâlnirea cu colegii și profesorii nu este obligatoriu să se 
desfășoare doar în timpul orelor de curs, să înțeleagă că învățatul nu trebuie să fie un lucru greu sau 
obositor. Elevii pot acumula o mulțime de informații într-un mod plăcut când teoria învățată la 
școală se combină cu practica. 

Activitățile extrașcolare mai au rolul  de a consolida relațiile dintre copii și profesori și de a-i 
face pe elevi să fie mai sociabili, mai relaxați, mai deschiși la nou și mai interesați să cunoască cât 
mai multe.  

Ieșirile de acest gen îi fac pe copii să se accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, nu în 
ultimul rând, să se înțeleagă unii pe ceilalți. Copiii reușesc împreună să treacă peste momente 
dificile și, în cazul unor competiții, acceptă, cu fruntea sus, înfrângerea, fără a încerca să găsească 
vinovații, încurajându-se unul pe celălalt și fiind mândri de munca lor. Tot în timpul excursiilor și al 
taberelor, copiii primesc lecții practice în care învață cum să cheltuiască banii și ce trebuie făcut 
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astfel încât aceștia să ajungă pentru toată perioada șederii lor în acel loc. În acest sens, sunt cursuri 
extrașcolare pe categorii de vârstă, cum ar fi : Cum să cheltuim banii? Educatie financiară și altele. 
Totodată, cei mici învață să-și ordoneze lucrurile, să facă curățenie în camera în care stau și să-și 
facă singuri patul. Astfel spus, ieșirile de acest gen îi ajută pe copii să devină independenți și să aibă 
încredere în propriile forțe.  
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 
 
 

Autor Luca Maria Alexandra 
Scoala Gimnaziala Nr. 3 Darmanesti Jud. Bacau 

 
 
,,Cand unui copil i se ofera putina libertate de actiune, el va spune imediat: <<Vreau eu sa fac 

asta!>>. Dar in scolile noastre unde mediul este adaptat nevoilor copiilor, ei spun : <<Ajuta-ma sa 
fac asta singur!>>, iar aceste cuvinte le dezvaluie nevoile interioare.’’ (Maria Montessori) 

 
Acest citat este unul universal ce se potriveste dezideratelor invatamantului actual. De ce 

activitatile extrascolare sunt atat de importante? Deoarece ele isi au locul si rolul bine definit in 
formarea individualitatii si personalitatii copiilor nostri. Educatia de acest tip- realizata dincolo de 
procesul de invatamant- urmareste dezvoltarea anumitor aptitudini, talente, si stimularea creativitatii 
in majoritatea domeniilor.  

 
Nevoia copiilor de a se juca, de a experimenta, este tocmai ceea ce ne permite sa imbinam 

scoala cu viata. Scopul activitatilor extrascolare este dezvoltarea talentelor personale si imbinarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Acestea se petrec intr-un mediu informal, fapt ce ii 
motiveaza si pe elevii introvertiti sa se afirme si sa-si reduca anxietatea , imbogatindu-si potentialul 
intelectual.  

 
Excursiile in natura, vizitele anumitor atractii turistice sau expozitiile reprezinta un mod 

interesant de a valorifica valorile culturale, folclorice sau istorice ale poporului roman. Activitatile 
de acest tip vin in completarea lectiilor  formale, deoarece copiii observa anumite fenomene in 
starea lor naturala, invata despre viata si activitatea unor personalitati ale stiintei si culturii 
nationale, descopera operele de arta originale si isi intregesc activitatea de invatare.  

 
Activitatile distractive sau cele sportive ii orienteaza pe elevi catre anumite domenii: muzica, 

sport, creatii plastice si artistice. Astfel, ei sunt stimulati sa cunoasca in mod placut lumea artei. 
Aceste atribute sunt extrem de importante intr-o societate dominata de mass media; o societate care 
sugruma creativitatea, fiind influentata negativ de televiziune, internet sau calculator. 

 
Inca de la cea mai frageda varsta, copiii sunt extrem de receptivi  fata de tot ce vad sau fata de 

tot ce li se spune in legatura cu mediul inconjurator, dorind sa redea cu sensibilitate imaginile 
realitatii in creatiile lor, prin modelaj, desen, pictura.  

 
Concursurile scolare ii motiveaza pe elevi, starnindu-le interesul  pentru anumite arii 

curriculare, facandu-le familiare toate posibilitatile pe care acestia le au.  Daca acestea sunt 
organizate intr-o atmosfera placuta, elevii vor asimila mai usor cunostintele.  

 
Activitatile extrascolare sunt mai apropiate de sufletele copiilor, datorita caracterului lor 

interdisciplinar care le formeaza anumite caracteristici inca din clasele primare. Ei sunt astfel 
incurajati sa se exprime liber , dar si sa-si asume anumite responsabilitati. Profesorii pot astfel sa-si 
cunoasca mai bine elevii, ajutandu-i sa se pregateasca pentru viata, punandu-le in valoare 
personalitatea.  

 
In concluzie, succesul va fi garantat, daca profesorul va crede in potentialul elevilor si daca le va 

permite sa-si manifeste in voie spiritul de initiativa.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. înv. primar Luca Marinela 
Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever” Moineşti 

 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va  fi lumea lor. 

Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar –pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activităţi extraşcolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–organizate selectiv 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
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producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă. 

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, 
au la bază toate formele de acţiuni turistice, plimbări, excursii, tabere. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul 
de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor 
în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, 
în jocurile de creaţie.  

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legătură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind 
însuşirea a noi cunoştinţe. Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante 
din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destindere, de bună dispoziţie, 
dezvoltând la copii sentimentul apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i 
totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate.  

Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt 
organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să 
se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor 
toate cunoştinţele. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de 
filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 
declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
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cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi independente, pe care elevul le-a ales, sau 
activităţi organizate de către cadrele didactice. 
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Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională.S-a observat faptul 

că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată cu câteva momente de 
distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţă eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor .În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic,spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleaşi grădiniţe, parteneriate 
şcolare pe diferite teme, etc. 

În activităţile organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice.Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii privind munca şi viaţa omului în diferite contexte, îşi formează reprezentări 
simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor şi frumuseţilor patriei. În cadrul activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură,de ocrotire a speciilor pe cale de dispariţie. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, îşi pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, 
au trăit şi au creat opere de artă sciitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează bună dispoziţie. Serbările 
pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. 

La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a 
oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai 
frumoasă.Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor 
contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi faptul că apelează, permanent la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate costitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante.De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite(pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 

217



şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinerere talente artistice în 
vederea cultivării şi promovării lor. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând el în primul rând o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grădiniță, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile extraşcolare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Copiii au nevoie de acţiuni care să le 
lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se 
emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât copiii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de copii. Preșcolarii se autodisciplinează, prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
învăţământului preșcolar - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune grupa de preșcolari. 

 
Exemple de activități extrașcolare 

 
1. Serbările şi festivităţile 
Serbările au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea 

serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, contribuind la socializarea 
copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele 
importante din viaţa copilului. Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice 
ale copilului, precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej.  

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în 
mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale copiilor, atenţia, 
memoria, gustul pentru frumos. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl 
cuprinde, serbarea valorifică varietatea intereselor şi gusturilor preşcolarilor. Ea evaluează talentul, 
munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie străduinţele 
colectivului şi ale fiecarui copil în parte.   

2. Concursurile şcolare 
Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul copilului pentru diferite arii curriculare. 

Dacă sunt organizate într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i 
copilului prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum şi 
ocazia de a asimila mult mai uşor cunoştinţele. 
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3. Excursiile şi drumeţiile 
Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor 

cetăţenească şi patriotică.  
Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate 

deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor 
(istorice, sociale, geografice, civice, culturale) . 

Copiii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt 
responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia  unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea 
adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor învaţă cum să iubească şi să respecte natura în ansamblul 
ei.  

4. Vizitele 
Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice 

constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă 
copiilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă, relaţiile dintre oameni   şi rezultatele concrete ale muncii 
lor. Toarte acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii 
acumulează în cadrul activităților. 

5. Vizionările 
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o 

sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către copii a unor 
activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o 
îndrăgească. 

Aceste activităţi vor pune copilul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de 
impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, 
muzică). 

6. Alte activităţi 
Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea 

sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr-un anumit 
domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Concluzii 
Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât 
şi de cadrele didactice în măsura în care: 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;   
- optimizează procesul de învăţământ; 
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu preșcolarii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a acestora. 

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia preșcolarilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL-  

MOTIV DE ÎNTOARCERE LA COPILĂRIA ADEVĂRATĂ 
 
 

Prof. Înv. Preșcolar Lucreția Jurje 
L.T.P. Logos Timișoara 

 
 
Urmărind generațiile actuale am observat ca unii copii nu au copilărie fericită din cauza 

bombardării lor cu tehnologia. Așadar, folosesc orice moment favorabil în a-i scoate în aer liber sau 
din confortul singurătății în fața tehnologiei. Jocurile copilăriei trebuie să îi provoace la creație, 
mișcare și bucurie exprimată cât mai mult.  

 
În primul rând ieșirile în aer liber pot fi valorificate în activitățile extrașcolare deoarece nu sunt 

limite ale programului, stricte, nu sunt mărginiți de spațiu și volumul tonului, specific copilăriei, ca 
să nu mai spun de entuziasmul descoperirilor nuanțate sau variate din diverse situații.  

 
În activitățile extrașcolare programul poate fi stabilit astfel încât copilații sa fie liberi și 

nelimitați de timpul ce îl petrec împreună, fie cu prietenii, fie cu părinții-ceea ce e de dorit la 
preșcolari, astfel încât să se creeze o legătura frumoasă în colectivul grupei și părinții acestora.  

 
Jocurile alese pot fi de simplitate maximă, apelând la materiale din natură, elastic, mingi și cel 

mult cretă colorată pentru anumite delimitări de teren. Folosind material simplu copiii sunt 
provocați să-și folosească imaginația foarte mult și să creeze jocuri din lucruri simple, lucru ce 
aduce satisfacție deosebită și amintiri plăcute. 

 
În al doilea rând activitățile extrașcolare sunt în favoarea eliminării folosirii tehnologiei astfel 

încât copilașii să socializeze cât mai mult și să se pregătească pentru societate și viața din afara 
școlii sau grădiniței. Nu înseamnă ca eliminăm total tehnologia ci doar că oferim timp în afara ei din 
perspectiva combinării ideilor în favoarea elevului.  

 
În orice lucru trebuie învățați elevii să fie echilibrați, și prin urmare, combinăm activitățile de 

interior-singurătate cu cele de exterior sau grup. În activitățile extrașcolare, fiind organizate de 
cadrul didactic împreună cu diferiți factori implicați, se are în vedere implicarea copiilor în diferite 
idei de socializare, uneori chiar forțată, astfel încât elevul să fie pus și în afara conformtului și 
singurătății care de multe ori duce la izolare și egoism.  

 
Aceste aspecte nu îl favorizează la implicarea în societate, prin urmare avem rolul să-l forțăm 

prin aceste activități extrașcolare, mai ales în contextul în care sunt consultați și motivați să 
participe. 

 
În concluzie, în activitățile extrașcolare folosesc orice moment favorabil în a-i scoate în aer liber 

sau din confortul singurătății în fața tehnologiei. Jocurile copilăriei trebuie să îi provoace la creație, 
mișcare și bucurie exprimată cât mai mult. 
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Educația nonformală – o activitate extrașcolară 
 
 

Lukacs Alexandra Antoaneta,  
Colegiul Tehnic Henri Coandă, Târgu-Jiu, Gorj 

 
 
Cum un sistem de învăţământ nu se poate schimba de la o zi la alta, dată fiind natura statică şi 

cumulativă a acestuia, modurile alternative de învăţare au început să fie cunoscute sub denumirea 
de educaţie nonformală în jurul anilor 1950. Educaţia nonformală vine să personalizeze şi să 
dezvolte acasă, la locul de muncă, în comunitate şi, uneori, la şcoală, în afara curriculei oficiale, 
acele competenţe, aptitudini, cunoştinţe pe care fiecare le simte mai aproape de suflet. 

Din punct de vedere etimologic, termenul de "nonformal" îsi are originea în latinescul 
"nonformalis", preluat cu sensul "în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume 
gen de activitate". Nonformal desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată dar 
întotdeauna cu efecte normativ - educative. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii ia diverse forme, ea desfăşurându-se atât în cadrul, cât şi în afara 
sistemelor tradiţionale de educaţie şi formare. Punctul forte al acestor programe e că plasează 
responsabilitatea individului în centrul procesului de învăţare - lucru valabil şi pentru educaţia 
nonformală, care se regăseşte ca metodă de formare în activităţile programelor europene de învăţare 
pe tot parcursul vieţii. Educaţia nonformală conţine acele “influenţe educative”, care au loc în afara 
clasei: activităţi extradidactice sau activităţi opţionale sau facultative. Se mai poate vorbi despre 
educaţia non-formală ca despre “educaţia extraşcolară”, ori se poate identifica şi cu “educaţia 
adulţilor”. 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. O caracteristică 
recent apărută la acest tip de educaţie, este rolul de mijlocitor pentru cei care nu au acces la educaţia 
formală: săraci, retraşi (în abandon), analfabeţi, persoane cu handicap. Se vorbeşte despre aşa 
numita pedagogie a oamenilor năpăstuiți de soartă. Și chiar dacă educația nonformală nu se 
definește de la început ca educație compensatorie și emancipatoare pentru marginalizați și excluși, 
există totuși o mare nevoie de a se asigura căi alternative de învățare pentru cei care sunt 
dezavantajați educațional. Și ea poate satisface foarte bine (probabil cel mai bine) această nevoie 
socială. 

Tradiţia educaţiei non-formale este mai puternică în ţările din Europa de Nord-Vest. Aici există 
deja o experienţă de mai multe decenii în ceea ce francezii numesc “education populaire” iar cei din 
ţările nordice “folkbildning” (educaţia poporului); mai recent se vorbeşte despre o mişcare a 
“educaţiei urbane” (educating cities movement) avandu-şi originea în preocupările municipalităţii 
din Barcelona şi în lucrările marelui pedagog brazilian Paul Freire. 

Conceptual, acest tip de educaţie cuprinde ansamblul activităţilor şi acţiunilor care se desfăşoară 
într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afara sistemului şcolar, constituindu-se ca o 
punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. Conţinuturile educaţiei 
nonformale urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter formativ, prin excelenţă, dirijate de 
personalul specializat în strânsă legătură cu părinţii, elevii, organizaţiile nonguvernamentale social-
culturale. 

Deşi a trecut deja destul de multă vreme de cand tinerii şi familiile acestora au conştientizat 
obligativitatea de a învăţa, identificând tinereţea cu vremea învăţării, a formării pentru viaţă şi 
pentru profesie, totuşi mai există şi aici mulţi tineri care nu învaţă destul sau nu învaţă ce trebuie. 

Avantajele utilizării educației nonformale se referă la următoarele: este centrată pe procesul de 
învățare nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat participanții; dispune de un curriculum la 
alegere, flexibil și variat propunându-le participanților activități diverse si atractive, în funcție de 
interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor; contribuie la lărgirea și îmbogățirea 
culturii generale și de specialitate a participanților, oferind activități de completare a studiilor; 
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asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii fiind interesată să mențină interesul 
publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și pregătirii profesionale, 
punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor si nu memorarea lor; antrenează noile 
tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul societății; răspunde cerințelor si necesităților 
educației permanente. Notele caracteristice ale acestei forme de educație sunt legate de caracterul 
opțional al activităților organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăța și se va 
întreprinde, rolul discret al formatorilor, renunțarea la evaluări și utilizări de note și calificative. 

Dezavantajul major al educaţiei nonformale este legat de absenţa unor demersuri evaluative 
sistematice, fapt care în absenţa unei autoevaluări riguroase şi obiective poate conduce la serioase 
rămâneri în urmă ale beneficiarilor acestei forme de educaţie. Din acest motiv se recomandă o 
alternanţă a educaţiei nonformale cu cea formală. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 
Prof. înv. primar - Lulă Corina-Mădălina 
Liceul Teoretic ”Henri Coandă” - Craiova 

 
 

ZIUA EUROPEI E ȘI ZIUA MEA 
„Fii unic, fii în felul tău, fii european!” 

 
09.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. DENUMIREA ACTIVITĂȚII EXTRACURRICULARE: ,,Ziua Europei e și ziua 

mea” 
 
CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: educaţie culturală, artistică 

 
B.  APLICANTUL:  
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Liceul Teoretic “Henri Coandă” 
Adresa: Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, cod 200556  
Nr. de telefon/fax: Tel/fax:0251/542257 si 0351/807043 
Site şi adresă poştă electronică: Email: office@henricoandacraiova.ro/                 
www:henricoandacraiova.ro 
 
C. COORDONATORI: 

 directorii 
 prof. pentru înv. primar 

 
D.  ARGUMENT:    
 
“Nu formăm coaliţii între state, ci uniune între oameni.” Jean Monet. 
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, ziua de 9 Mai a devenit deja o tradiţie pentru noi şi o 

sărbătorim în fiecare an. 
Uniunea Europeană reprezintă cel mai ambiţios vis şi cel mai amplu proiect cetăţenesc al 

secolului XXI. A fi cu adevărat european înseamnă a participa la imaginarea şi la construirea unui 
tărâm comun de libertate capabil să transforme întreaga lume într-o lume mai bună, locuită de 
cetăţeni liberi şi responsabili. Uniunea Europeană înseamnă grija pentru lumea de mâine a fiecăruia 
dintre noi. 

Vom încerca sã cunoaştem şi sã promovãm valorile Uniunii Europene: demnitate, libertate, 
democraţie, egalitate, respectarea drepturilor omului. 

A-i învăţa pe copii să gândească democratic înseamnă a-i face  să găsească soluţii la situaţiile 
multiple cu care se vor confrunta la un moment dat în viaţă. Copiii trebuie să înţeleagă că au dreptul 
să opteze pentru  acele sisteme sociale care consideră că le vor rezolva problemele lor  şi ale 
comunităţii in care trăiesc. 
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E. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 
            SCOPUL ACTIVITĂȚII : 
Manifestarea, prin atitudini şi comportamente democratice, a tuturor copiilor, de la cea mai 

fragedă vârstă, prin acţiuni care permit stabilirea unor relaţii interculturale prin intermediul artei.  
 Obiectivul instutuțional (din PDI 2017-2020) pe care îl vizează: 
 Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare, prin implementarea  
unui program de formare de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special 

pus pe asigurarea transferabilității acestora, în concordanță cu așteptările beneficiarilor direcți și 
indirecți, în perioada 2017-2020;   
 Obiectivul general al activităţii/Scopul:  
 Educarea respectului faţă de valorile umane ale culturii europene și româneşti, stimularea şi 

afirmarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor din ciclul primar, precum şi formarea unor 
deprinderi de muncă în echipă care să le dezvolte acestora competenţe reale de interrelaţionare. 
 Obiectivele specifice ale activităţii:  
 promovarea respectului  si aprecierea valorilor culturale naţionale şi europene.  
 dezvoltarea conştiinţei apartenenței la spațiul european 
 Întărirea spiritului de cooperare şi lucru în echipă; 
 dezvoltarea spiritului de competitivitate şi creativitate.  
 formarea si dezvoltarea   aptitudinilor  de comunicare şi cooperare cu elevii din spaţiul 

european.  
 
 Scurtă descriere a activității: 
 Marea familie a Europei – Prezentare PowerPoint  
 Europa e în inima mea   
- învățarea/interpretarea Imnului Uniunii Europene, a diverselor cântece din U.E. 
-  desene/colaje/postere cu steagurile țărilor componente      
-  vizionarea/învățarea diverselor dansuri din țările componente ale U.E. 
 
 Suntem copiii Europei 
- Concursuri pe teme europene (simboluri-drapel, imn, deviză, monedă, zi, valori,tradiții, 

atracții turistice, limbi vorbite, meniuri tradiționale, țări membre , curiozități etc.) 
- Jocuri de rol. (De-a reporterul -Unde aș vrea să merg când o să fiu mare ?) 
 Steagul României din baloane 
 Steagul Uniunii Europene din cartoane  
 Standurile țărilor U.E. ( lucrări practice ) 
- Drapel, costumaţie, imagini, fişă geografica, curiozităţi, partea culinară, salut în limba 

oficial a țării 

RESURSE UMANE : 
 Elevii claselor P-IV ;  
 Părinți ; 
 Cadre didactice. 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Liceul Teoretic “Henri Coanda”,sălile de curs, sala de spectacole. 
 Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare proiectate în timpul 

implementării activităţii propuse şi după încheierea acesteia:   
  O expoziţie cu produsele  activităţilor; 
 Un album cu fotografii din timpul activităţilor. 
 Popularizarea pe pagina de facebook a liceului, a claselor implicate, pe site-ul școlii 
 Realizarea unui panou cu eseurile,poeziile,stegulețele și desenele elevilor; 
 Informarea părinților și a comunității locale asupra evenimentului prin pliante. 
 Rezultate preconizate:  
 Stimularea creativităţii şi a activităţii în grup;  
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 Dezvoltarea unor abilitati de comunicare prin intermediul artelor; 
 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii: jocuri, muzică, mişcare; 
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Dezvoltarea gândirii ecologice la elevi –                                                    
”Un copac, pentru viitorul meu!” 

 

Prof. Lulușa Cristina 
Liceul Teoretic Sebiș 

 
 
Şcoala, ca factor central de educație are obligația de a organiza o susținută mișcare de ocrotire a 

mediului și de a oferi fiecărui copil  posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă 
faţă de mediul în care trăieşte. Astfel, copiii vor deveni factori activi în acțiunea de conciliere a 
omului cu natura. 

Educația ecologică trebuie să dezvolte acțiuni de respect și responsabilitate față de natură în 
vederea ocrotirii ei. Vindecarea naturii de elementele nocive existente în apă, aer, sol nu se poate 
face fără o conștientizare și o pregătire ecologică. Problemele mediului înconjurător sunt ale lumii 
întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră poate să afecteze în mod 
distructiv natura. 

Dată fiind deschiderea si receptivitatea de care dau dovadă copiii, acum este momentul să-i 
sensibilizăm si să-i facem să privească  atent la tot ceea ce-i înconjoară.  

Obiectivul fundamental al activității este dezvoltarea la elevi a unei atitudini ecologice, prin 
cultivarea grijii faţă de mediul natural. 

Astfel, la inițiativa elevilor de la Liceul Teoretic Sebiș, s-a demarat proiectul educațional 
”Prietenii naturii”, care presupune o serie de activități de ecologizare, și care urmărește 
transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului de ocrotire a naturii, urmărindu-se 
atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală. 

Pentru a pune în valoare evenimentul ecologic ”Luna pădurii”, am realizat o acţiune de plantare 
de puieți, vineri 29 martie 2019,  în care s-au implicat 25 de elevi din clasa a X – a B și trei 
profesori de la liceul nostru, în parteneriat cu Ocolul Silvic Sebiș-Moneasa.  

În deschiderea activităţii, reprezentantul Ocolului Silvic, d-nul Miclea Emanuel a prezentat 
elevilor zona şi împrejurimile sale şi a reamintit elevilor motivul pentru care ei se află acolo:” 
Astăzi suntem aici să facem o acţiune de plantare!”. În continuare, tot acesta este cel ce a explicat 
paşii ce trebuie parcurşi pentru a planta un puiet. Explicaţia acestuia a fost, de asemenea, însoţită de 
o demonstraţie. 

Elevii au fost împărţiţi în echipe de câte 5 persoane, iar primul pas în plantarea puietului a fost 
săparea gropilor, ca mai apoi  cei 100 de puieţi obţinuţi în pepinieră să fie mutaţi la locul definitiv. 
Următorul pas a fost adăugarea pământului peste rădăcina puietului şi tasarea acestuia cu fermitate. 

Pe tot parcursul activităţii, copiii au fost îndrumaţi de silvicultori cu experienţă, dar şi de cadrele 
didactice prezente, iar prin puterea exemplului aceştia au reuşit să asimileze şi mai bine toate 
etapele ce trebuie respectate în procesul de sădire a arborilor. 

Elevii trebuie să vadă, nu doar să li se spună! Este de lăudat pentru că în acest mod, probabil ei 
vor ajunge să protejeze natura mai mult decât au făcut-o până acum. Nu trebuie să mergem pe 
principiul că totul este dat de la natură, dacă natura ne oferă nouă ceva, cel mai probabil şi noi 
trebuie să îi dăm ceva.  

Pe tot parcursul activității, am urmărit comportamentul elevilor, urmărind implicarea fiecărui 
copil, cooperarea în echipă, progresul personal și modul lor de lucru, consemnându-le într-o fișă 
individuală. 

La finalul activităţii, atât cadrele didactice, cât şi elevii au primit aprecieri și câte un flyer cu 
mesaje ecologice din partea Romsilva – Regia Națională a Pădurilor. Toţi cei prezenţi la activitate, 
dar mai ales copiii s-au declarat satisfăcuţi de ceea ce au reuşit să facă şi au susţinut faptul că a 
meritat din plin efortul depus. 
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Exemplul acestora trebuie nu doar apreciat, ci și dus mai departe, pentru că acțiunea acestor 
elevi nu este doar un nou început de viață pentru „plămânul verde al naturii”, dar mai ales o lecție 
adevărată de ecologie, predată, unde altundeva, decât în sânul naturii iubitoare. 
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ROLUL ŞI EFICIENŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                             

IN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. înv. primar şi preşcolar: 
LUMINIŢA MOHOREA 

Grădiniţa nr. 1 Ciolpani, Ilfov 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”  (Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

 
 
Prima formă de activitate umană desfăşurată de o fiinţă este jocul. Dacă pentru adult această 

activitate este considerată dominant ca formă activă de consumare a timpului şi de divertisment, 
pentru copil ea apare ca o activitate serioasă, care-l transpune in roluri asemănătoare cu ale mediului 
social al adultilor. 

Iată de ce pentru copil jocul este o necesitate, el dorindu-şi să se implice in roluri sociale, să se 
considere un adult in miniatură, să aibă autonomie in decizii şi soluţii. Pentru copil rolul pe care şi-l 
asumă in joc e un rol social, pe care vrea să-l joace cu simţul răspunderii şi, de aceea, se implică cu 
eforturi fizice şi psihice, uneori până la epuizare. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul  programului “Sa stii mai multe sa fii mai bun” este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 
şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii nostri au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 
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Excursiile, drumeţiile, plimbările contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru natură îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un 
act de ridicare a nivelului cultural.  

Serbările şcolare vin in ajutorul afirmării şi formării personalităţii coăiluluii. Realizarea 
programului artistic presupune o muncă de căutări şi de creţtie din partea dascălului care este 
regizor, coregraf, pasionat culegător de folclor, poet, interpret model pentru micii artisti. Serbările 
şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru  copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc 
lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat  
în viaţa fiecăruia.Coşbuc spunea: „Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i  iubeşti, sa 
cauţi să pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc, sa ştii să cobori până la nivelul 
personalităţii lor. Trebuie să iei parte   împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-
un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil”. 

Vizitele la acvariu, cabinetul medical, bibliotecă, biserică  – organizate selectiv – constituie 
un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă 
copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de 
viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile 
dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  

Parteneriatele ajută copii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. 

Concursurile pe diferite, pe diferite teme „Cel mai bun povestitor!” „Cea mai frumoasa poezie 
recitata!”,” Matematica distractiva”, „Suntem copii manierati”- promovează valori culturale şi etice 
fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind 
modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării 
lor.                             

Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 
biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
susţin derularea unor proiecte, implicând în mod direct copilul prin personalitatea sa. Aplicată la 
clasă, metoda proiectului este acceptată cu plăcere de copii, deoarece permite munca în echipă, 
unde poate contribui, potrivit înclinaţiilor individuale, la realizarea unui scop comun. 

Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional a crescut  în  
ultimii  ani acesta  dovedind    interesul  crescut  al  elevilor faţă de unele  activităţi  educative. 
Concursul de creaţie  literară  şi  plastică  urmăresc stimularea  implicării  elevilor  în   activităţile  
extraşcolare, descoperirea şi  dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  ale  copiilor  din  ciclul  
primar. Prin  participarea la  astfel de   proiecte elevii îşi dezvolta  aptitudinile artistice  şi literare, 
spiritul de echipă-  (în  realizarea  lucrărilor  colective) ,îşi vor  testa  aptitudinile, îşi vor putea pune 
în valoare calităţile artistice.  
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Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care : 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind 

la optimizarea procesului de învăţământ ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru 

o activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 sunt caracterizare de optimism şi umor; 
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 
Concluzii 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Dezvoltarea capacităţii creative ale elevilor din învăţământul primar                        
prin activităţile extracurriculare 

 
 

Profesor pentru învăţământul primar Pruteanu Luminiţa 
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare’’ 

sat Ştefan cel Mare, jud. Vaslui 
 
 
Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 

generează produse noi şi de valoare pentru societate. Rezerva de creativitate existentă ca 
potenţial uman este insuficient valorificată. 

Investiţia de creativitate poate contribui fundamental la ridicarea unei naţii şi chiar la 
perfecţionarea, în timp, a fondului ei genetic, la dezvoltarea inteligenţei sociale, a imaginaţiei 
inventive, a formării personalităţilor creatoare, a cultivării stilului creativ de muncă. 

Creativitatea este o structură psihologică de personalitate uneori ignorată sau înăbuşită de 
procesul educaţional, presiunea exercitată de conformism devenind la un moment dat extremă. 

Accentul în efortul educaţional se mută pe un repertoriu amplu, pe gândire divergentă şi 
imaginaţie, pe învăţarea creativă, aptă să conducă la soluţionarea unor probleme inedite, în baza 
unor achiziţii funcţionale fundamentale – deprinderea de a fi creativ. 

La vârsta micii şcolarităţi, orice preocupare pentru dezvoltarea copilului are efecte benefice 
asupra stimulării creativităţii. Tipul de îndrumare sau dirijare optimă din partea educatorului este 
specific învăţării prin problematizare în context creativ care trebuie să lase frâu liber de 
manifestare interdependenţei de gândire şi acţiune a elevului. 

Întreţinerea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritarism, nici prin laissez-faire, care să 
invite grupul să ia singur decizii, să stabilească maniera de organizare, asocierea liberă în vederea 
realizării unei sarcini sunt măsuri necesare cultivării creativităţii în şcoală.  

Prin crearea unui mediu permisiv, stimulativ de încurajare şi gratificare a manifestărilor de 
orice gen ale copilului, de stimulare a încrederii în sine,într-o atmosferă de comunicare liberă, 
activă şi favorabilă colaborării în muncă, chiar şi copiii cu tendinţă spre pasivitate, neobişnuiţi cu 
efortul intelectual, intră rapid în procesul muncii intelectuale şi prind gustul rezolvării problemelor 
şcolare. Ei îşi eliberează treptat energiile latente psihice prin dorinţa de autoafirmare. 

În afara activităţilor desfăşurate în clasă, activităţile extradidactice şi extraşcolare, 
extracurriculare au ample funcţii stimulative, formative pentru creativitatea elevilor . Contextele 
create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări 
punctuale, aplicaţii tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-
curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră 
integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

În contemporaneitate e necesară amplificarea participării efective a elevilor la activităţile 
productive, creatoare în cadrul cercurilor ştiinţifice, tehnice şi practico-aplicative, în colective de 
cercetare şi creaţie artistică, culturale. Taberele şcolare de creaţie, grupurile creative de cercetare 
mixte de profesori şi elevi sunt forme importante de stimulare şi educare a creativităţii. Se 
recunoaşte şi se valorifică importanţa cadrului didactic şi implicit a relaţiei creative pe care el o 
instaurează în clasă şi în activităţile extracurriculare. 

Activitatea extracurriculară poate fi o componentă educaţională valoroasă şi eficientă dacă se 
asigură conţinuturi şi forme de desfăşurare, care să producă atractivitate, plăcere, satisfacţie. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în şcoală sau nu au ca obiectiv două componente, 
aflate în raporturi complementare: una intelectuală, menită să antreneze capacitatea de creaţie, 
dorinţa de realizare, de autoafirmare; o componentă distractivă –de loisir-destinată asigurării unei 
atmosfere destinse, precum şi captării interesului faţă de respectiva activitate. 
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Una din caracteristicile acestor activităţi este participarea nonobligatorie, pe bază de selecţie 
din partea profesorului şi de adeziune din partea elevului respectiv, de interesul manifestat faţă de 
respectiva activitate. O altă caracteristică o reprezintă  acreditarea ideii că, într-o astfel de 
activitate, nu individul este doar important ci şi grupul, cu întregul său corolar de trăsături 
socioculturale. 

Profesorului i se cere un efort de reprimare a tendinţei spre critică de gen distructiv, 
orientată spre relevarea greşelilor şi a imperfecţiunilor, care devine uneori aproape o deformare 
profesională. Acesteia urmează să-i ia locul încurajarea. Evaluarea trebuie orientată în direcţia 
evidenţierii aspectelor pozitive şi a progreselor înregistrate de fiecare elev în parte. 

De aceea am considerat oportună organizarea unor activităţi extracurriculare  în cadrul cărora 
elevii participă benevol şi evaluarea nu este rigidă ca la lecţiile obişnuite. Modalităţile de 
organizare a activităţilor extraccuriculare  pot fi: activităţi directe în sprijinul instruirii elevilor, 
activităţi directe în sprijinul educării elevilor, activităţi indirecte. 

Activităţile directe în sprijinul instruirii elevilor, sunt activităţi  care se pot organiza ca 
”şcoală de după şcoală”:consultaţia;antrenamentul pentru concursuri;meditaţia;cercul pe obiecte, 
discipline. 

Activităţile directe în sprijinul educării elevilor au multiple valenţe formative şi sunt 
îndrăgite de către elevi: vizitele la biblioteci, excursii de studii, concursuri şi olimpiade,cercul 
extracurricular, expoziţia şcolară, tabere, şcoli de week-end, serbări, reviste şcolare. 

Activităţile indirecte se pot concretiza în:şcoala părinţilor, întâlniri cu diferite personalităţi. 
Cele mai populare metode pentru stimularea creativităţii sunt brainstormingul, sinectica, 

metoda 6-3-5, explozia stelară,metoda Philips 6-6, discuţia Panel,jocul de rol, jocul didactic. 
Strategia didactică are ca dominantă lucrul în echipă care favorizează comunicarea şi 

asumarea de către elevi a diverselor roluri în cadrul grupului, pentru a găsi posibilitatea de a învăţa 
cum să judece, cum să analizeze, cum să construiască un raţionament logic pentru a învinge, la 
început jucându-se prin hăţişul mai puţin întortocheat al capcanelor, apoi fiind nevoiţi să apeleze la 
strategii ample în dezlegarea tainelor, ca izbânda minţii să le ofere satisfacţii de neegalat. 

Optimizarea procesului de pregătire pentru aceste manifestări cuprind şi impun anumite 
cerinţe: 

*cunoaşterea şi respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; 
*îmbunătăţirea metodologiei de lucru cu accent pe învăţarea activă, prin efort propriu; 
*permanentizarea relaţiilor interdisciplinare şi a transferului de cunoştinţe; 
*adaptarea unei atitudini creatoare de către învăţător, atât în conceperea activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii; 
*asigurarea unui climat de încredere, relaxare psihică care să permită descătuşarea energiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 
Prof. Elena –Luminița Zamfirescu 

Școala Gimnazială Rădulești, Ialomița 
 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un 
rol deosebit de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în  
afara  sistemului  de  invăţământ,  dar  şi  în  interiorul  acestuia,  constituind  o punte  între 
cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial  
intelectual,  reprezentat  de  inteligenţă  şi  creativitate,  care,  pus  in  valoare,  va  asigura  
neîntrerupt  progresul social-uman.  Demersurile  educaţionale,  vizând  dezvoltarea  personalităţii 
elevilor,  impun  participarea  activă,  conştientă  şi  responsabilă  a  acestora  în  propria  formare. 
Diferenţierea şi individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în 
acelaşi  timp.  Dezvoltarea  personalităţii  elevilor este condiţionată de folosirea unor metode 
adecvate, care să permită individualizarea invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la 
maximum capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. Cercetările relevă   că 
învăţarea  activă  este  cea  care  duce  la  dezvoltarea  psihică  autentică  a  elevului,  respectiv  la  o 
învăţare eficientă, iar educaţia non-formală sprijină acest demers. 

Componenentă  importantă a educaţiei nonformale,  activităţile extracurriculare oferă cele mai 
eficiente  metode de formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Ele au un rol foarte 
important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a 
elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei procesul de autocunoaştere. 
Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin  “subiecţi”  conştienţi  ai  acţiunii,  trăind  intens  
succesele  sau  insuccesele  propriei  lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu 
numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de 
sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

Programul   activităţilor   extracurriculare,   stabilit   ca   o   unitate   in   ethosul   si   cultura 
organizaţională a şcolii,  vizează  acţiuni  care  să  îi  ajute  pe  elevi  să  îşi  însuşească  ideile  de 
corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să 
trăiască experienţe de viaţă competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, 
conţinuturilor  şi  mijloacelor  de  realizare  a  acestor  activităţi,  contribuind  astfel  la  dezvoltarea 
vieţii comunităţii şcolare din care fac parte. Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii 
şanselor, oferind fiecărui elev  posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se 
dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare 
influenţă asupra succesului şcolar. Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl 
reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea 
autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup. În lucrarea intitulată Descoperirea 
copilului,  Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie:  ,,Să  nu-i  educăm  pe  copiii  noştri 
pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să 
ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin în 
sprijinul acestui demers. 

Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. Prin  
caracterul lor ludic, activităţile extracurriculare formează şi modelează  inteligenţa  elevilor. Ele 
dezvoltă totodată curiozitatea  ştiinţifică,  interesele  de  cunoaştere,  spiritul  de  observaţie, 
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creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le revine sarcina de 
a stârni interesul elevilor pentru  participarea  la  concursuri  de  creaţie  literară,  informatică, 
fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, 
concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc. 

Prin  participarea  la   concursuri  de  cultură  şi  civilizaţie  europeană,  concursuri  de  limbi 
străine,   festivaluri   naţionale   de   teatru   în   limbile   de   circulaţie   internaţională,   proiecte 
interdisciplinare,  serbări  şi  carnavaluri  de  Ziua  Îndrăgostiţilor,  Halloween,  Crăciun,  Paşte, 
concursuri  şi  momente  artistice  dedicate  Săptămânii  Francofoniei,  Zilei  Limbilor  Străine  sau 
Zilei  Europei  elevii  se  familiarizează  cu  limba,  cultura,  tradiţiile  şi  obiceiurile  altor  popoare, 
creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi deschişi spre alte 
culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora. 

Datorită  caracterului lor  interdisciplinar,  activităţile  extracurriculare  constituie  pentru elevi  
un  prilej  de  lărgire  a  cunoştinţelor  de  cultură  generală,  facilitând  formarea  culturii 
profesionale şi duc la formarea competenţelor transdisciplinare. 

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt 
obiectiv  al  educaţiei  non-formale.  Prin  serbarea  celor  mai  importante  sarbători  din  calendarul 
creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel 
ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine,  
respect,  frăţie,  solidaritate  umană).  Activităţi  precum  vizitarea  de  audierea  slujbelor religioase 
la sărbători, transpunerea în fapte a unor maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de 
iconografie pe sticlă sunt deosebit de importante în realizarea educaţiei religioase. 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a 
elevilor,  componentă  a  educaţiei  integrale  şi  armonioase.  Ele  sunt  activităţi  de  cultivare  a 
dorinţei  de  frumos,  iniţiindu-i  pe  elevi  în  sesizarea  frumosului  sub  toate  aspectele  sale,  în 
înţelegerea  mesajului  unei  opere  de  artă  etc.  Vizitele  la  galeriile  de  artă  şi  la  expoziţiile  de 
pictură sau sculptură, cercurile artistice organizate de Clubul Copiilor sau  concursurile de artă şi 
creativitate plastică sau fotografică, concursurile de sculptură sau de confecţionare de jucării în 
cadrul  atelierelor  de  creaţie,  festivalurile  naţionale  de  muzică  uşoară  şi  folclor,  activităţile 
cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea sălii de clasă în funcţie de eveniment şi 
anotimp,  drumeţiile  şi  excursiile  în  natură  sunt  exemple  de  activităţi  care  asigură  cadrul  de 
exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. 

O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. 
Activităţile  extraşcolare  stimulează  implicarea  tinerilor  în  promovarea  valorilor  şi  principiilor 
etice:  dreptate,  toleranţă,  pace,  cetăţenie  activă,  respectarea  drepturilor  omului,  prietenie, 
dragoste şi respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii 
sunt invăţaţi să respecte libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume 
responsabilitatea  pentru  propriile  fapte,  să  aibă  o  atitudine  participativă.  Un  bun  exemplu  în 
vederea atingerii acestor obiective îl constituie activităţile Consiliului Elevilor, acţiunile civice în  
comunitate  (vizite,  excursii,  schimburi  între  şcoli,  acţiuni  de  sprijin  pentru  persoanele 
defavorizate,  activităţi  voluntare),  acţiunile  de  petrecere  a  timpului  liber  în  grup  (cluburi, 
asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul zilelor de naştere, în 
cadrul cărora sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de atenţia celorlalţi copii, serbările de Ziua 
Mamei etc. Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la  
diferite  concursuri  de  educaţie  ecologică  şi  protecţia  mediului,  concursuri  naţionale  de 
proiecte de mediu sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizându-se 
astfel şi educaţia pentru mediu si pentru sănătate a elevilor. 

Unul  dintre  obiectivele  cele  mai  importante  ale  activităţilor  extraşcolare  îl  constituie 
cultivarea  sentimentului  patriotic.  Prin  vizite  la  muzee  şi  expozitii,  prin  omagierea  celor  
mai importante  evenimente  din  istoria  neamului  nostru  şi  excursii  în  oraşele  cu  un  bogat  
trecut istoric, elevii  îşi  dezvoltă  sentimentele  patriotice,  pregătindu-se  astfel  pentru  a  deveni 
buni cetăţeni. 
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La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si educaţia rutieră realizată 
prin activităţi extracurriculare foarte atractive: competiţii sportive între clase sau între şcoli, 
excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă formarea 
deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de 
caracter. 

Foarte  importante  sunt  activităţile  extraşcolare  ce  au  ca  obiectiv  orientarea  şcolară şi 
profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu 
metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, 
casete video, vizitarea de licee  cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la 
elevi a competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

Conceperea  şcolii  ca  o  instituţie  socială  cu  funcţii  multiple,  aptă  să  răspundă  eficient 
nevoilor  psihologice  şi  sociale  ale  elevului,  să  asigure  cadrul  optim  pentru  starea  sa  de  
bine, pentru diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea 
unor cetăţeni  responsabili,  este  vitală.  Educaţia  non-formală  contribuie  la  formarea  şi  
dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin 
atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
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Rolul activităților extracurriculare din ”Săptămâna Altfel”  

în păstrarea și promovarea tradițiilor de Paști 
 
 

Prof. Lungu Gina,  
Scoala Gimnazială ”Profesor Panaite C. Mazilu”Broșteni 

 
 
 
Se știe că activitățile extrașcolare realizate in afara procesului de învățare își au un loc bine 

stabilit în dezvoltarea personalității copiilor, că educația nu se realizează doar într-un cadru legal. 
Aceste activități au fost concepute cu scopul de a identifica și cultiva corespondențe între 

aptitudini, talente, stimulare a unui comportament creativ precum și cultivarea unui stil de viață 
civilizat ceea ce implică și cunoașterea tradițiilor poporului român legate de diverse sărbători 
religioase cum este și cea de Paști. 

Copiii participă cu însuflețire și dăruire la tot ceea ce depășește corsetul rigid al îndatoririlor de 
zi cu zi, iar dacă se mizează pe imaginația, dăruirea și dragostea din sufletul lor,  succesul este 
garantat. 

Lumea în care cresc cei mici este una complexă, intr-o continuă schimbare, deci trebuie  să-i 
pregătim pentru a înțelege și a accepta provocările într-un mod practic, creativ și inovator. 

Sărbătoarea de Paști estea cea mai mărită și mai solemnă dintre sărbătorile anului de aceea 
fiecare copil trebuie să cunoască tradițiile și obiceiurile ce decurg din aceasta deoarece îi ajută să 
perceapă și partea spirituală a acestei perioade, nu doar pe cea materială în care primesc cadouri de 
la iepuraș și ciocnesc ouă roșii. 

Numai înțelegând obiceiurile populare și tradiția acestei sărbători, copilul poate să înțeleagă 
sensul înroșirii ouălor, a mersului la biserică după lumină şi a hăinuțelor noi pe care le poartă cu 
mândrie în duminica Paștelui. Un asemenea proces implică un cadru degajat, activități atrăgătoare 
care să stârnească curiozitatea, adică un proces ”altfel” așa cum este și săptămâna în care se 
desfășoară. 

Întreg procesul presupune o bună colaborare între cadre didactice, între școală și familie, 
precum și între școală și comunitatea locală. Totul începe cu identificarea cunoștințelor pe care le au  
referitor la sărbătorile pascale, apoi profesorul de religie sau preotul, după caz, va prezenta copiilor 
un scurt istoric religios al sărbătorii. 

Cadrele didactice au pregătite activități variate ce implică folosirea deprinderilor formate la 
toate disciplinele școlare, copiii având posibilitatea de a alege diverse ateliere la care să participe. 
Se încearcă pe cât posibil scoaterea celor mici din mediul școlar în care îşi desfăşoară activitatea 
zilnic. 

Excursia școlară este o activitate extrem de agreată de elevii de toate vârstele, fie ea și numai 
până la biserica din localitate sau în natură, în împrejurimile școlii. Ieșirile de acest gen îi fac pe 
copii să se accepte unul pe celălalt, să lucreze în echipă și astfel să îşi însușească mai ușor noțiuni 
care în clasă li s-ar părea plictisitoare. 

Vizionarea de filme, prezentăti Power Point sau alte materiale atrăgătoare sunt deasemenea 
primite cu deschidere de către copii. 

Nu în ultimul rând, activitățile practice vor conduce către o bună însușire a celor parcurse de-a 
lungul ”Săptămânii Altfel”, copiilor plăcându-le să deseneze să picteze să bricoleze diverse 
materiale pentru a crea ornamente de Paști  de tot felul. 

Toate asceste lucrări  realizate de copii vor face obiectul unei expoziții pe holurile școlii sau 
chiar vor putea participa la diverse concursuri școlare, iar premiile obținute vor bucura atât pe elevi 
cât și pe îndrumătorii lor. 
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La sfîrșitul programului ”Școala altfel” copii  vor  merge în vacanță și vor participa alături de 
familie la tradițiile si obiceiurile pascale, înțelegând semnificația acestei sărbători  și având 
dezvoltate  deprinderi care să îi ajute să traverseze cu bucurie și pricepere această perioadă cu o 
mare încărcătură spirituală pentru poporul român. 
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-TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEŞTI DE PAŞTE- 

Prof. Lungu Merena                                                                   
G. P. P. Lumea Copilăriei, Rm. Sărat, Jud. Buzău 

 
Paștele este cea mai importantă sărbătoare creștină a anului. De Paști se sărbătorește învierea lui 

Iisus, fiul lui Dumnezeu. Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, 
un exemplu în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din 
săptămâna premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din „Postul mare” semnifică Intrarea 
Domnului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. De Florii, cum sunt denumite în popor, se face 
dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se sapă mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de 
salcie, pe care credincioşii le aduc da le biserică. 

Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia morţilor sau cina cea de 
taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii şi prin oferirea vinului ce 
simbolizează sângele ucenicilor săi. Specific Deniei de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce 
reprezintă fragmente extrase din cele 4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă 
acestea în joia Mare se practică un adevărat ritual închinat celor morţi. Joimăriţa, se spune în tradiţia 
populară că este zeiţa morţii, ea supraveghează focurile de joimari. Este deschisă fie cu un animal 
respingător, fie cu o babă zmeoaică, o stafie sau un duh necurat cu un cap uriaş şi părul despletit, ce 
pedepseşte fetele şi femeile leneşe. 

Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru ca morţii să poată reveni 
temporar pe pământ, şi pentru ca cei vii să le poată transmite anumite masaje. În zonele din sudul 
ţării în zorii zilei, înainte de a merge la cimitir, femeile aprindeau în mijlocul curţii focuri din 
ramuri de alun sau buruieni uscate, în jurul cărora aşezau scaune pentru morţi. Se spunea că morţii 
vin acasă pentru a se încălzi şi pentru a primi pomana. De aceea, atunci când femeile se deplasau la 
cimitir, unde aprindeau din nou focuri, de această dată la crucile de la morminte, ele îşi plângeau 
morţii, dialogau cu ei chemându-i acasă pentru a le oferii pomana. Secvenţa de ceremonial comună 
întregului areal românesc este cea care se desfăşoară la biserică. Ultima secvenţă se derulează în 
spaţiul gospodăriei şi în vecinătatea acesteia. De obicei se iese la poartă sau se merge în vecini 
pentru a împărţi din pomana sfinţită la biserică. 

Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor, creştinii merg la 
biserică, ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi respectă severe interdicţii privind torsul, ţesutul 
sau cusutul. Este ziua de doliu a creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de 
vineri seara este a înmormântării lui Iisus. 

Noaptea Învierii Domnului reprezintă, pe lângă simbolul sacru al jertfei lui Hristos pentru 
mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. La biserică, preotul, cu Sfânta 
Evanghelie şi crucea în mână, urmat de alaiul de credincioşi iese cu lumânarea aprinsă şi înconjoară 
biserica de trei ori. Serviciul divin se desfăşoară afară, în fața bisericii, iar când preotul va rosti 
„Christos a înviat!” toţi creștinii prezenţi la acest serviciu religios vor spune într-un glas „Adevărat 
a înviat!”. Răspunsul e recunoaşterea tainei Învierii, iar aceasta va fi formula de salut timp de 40 de 
zile, până la Înălţarea Domnului. Cu lumânarea aprinsă, fiecare creștin se întoarce acasă şi face o 
cruce mică pe peretele dinspre răsărit, afumându-l cu lumânarea, pe care o va păstra tot restul 
anului.  

Prima zi de Paşte trebuie să fie petrecută liniştit, fiind interzisă orice activitate distractivă. În 
această zi, e interzis somnul. Luni, a doua zi de Paşte, oamenii dau de pomană pentru cei morţi, 
mergând, în cele mai multe cazuri, la cimitir. O credinţă răspândită printre români e că, timp de o 
săptămână de la Înviere, porţile Raiului sunt deschise larg. Tocmai de aceea se spune că sufletele 
celor care mor în Săptămâna Luminată ajung direct în Rai.  
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Gestul simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii. Bucuria Pascală este 
cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care creştinii se salută 
cu ,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de fiecare dată prin aceste cuvinte 
adevărul nostru de credinţă. 

Simboluri Pascale 
Crucea- Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus 

Hristos, pentru salvarea omenirii. Crucea a fost declarată ca simbol al creștinității de către împăratul 
Constantin în cadrul consiliului de la Nicaea, în anul 325 după Hristos. 

Iepurașul- Iepuraşul nu este o inovaţie modernă. Simbolul provine încă din vremea 
festivalurilor păgâne de Eastre. Simbolul pământesc al zeiţei Eastre era iepurele. Germanii au adus  
cu ei simbolul iepuraşului Pascal în America. Numai după războiul civil se răspândeşte ca fiind 
simbol creştin. De fapt, sărbătoarea Paştelui nu era celebrată în America până la acea dată. Iepuraşul 
aducător de ouă roşii provine de pe meleaguri germane şi simbolizează fertilitate.  

Oul- Oul simbolizează renaşterea. Ouăle roşii aveau menirea de a ţine răul deoparte şi 
simbolizau sângele lui Hristos. Tradiția colorării ouălor de Paște precede sărbătoarea creștină a 
Paștelui. În unele mitologii se spune că lumea s-a născut la început dintr-un ou. Legătura cu 
sărbătoarea Paștelui este evidentă: ouăle simbolizează nașterea, o nouă viață dobândită de creștini 
prin moarte lui Iisus. 

Mielul - Mielul reprezintă triumful înnoirii, victoria ciclică a vieţii asupra morţii. El îl 
simbolizează pe Cel care trebuie sacrificat pentru propria mântuire. Mielul sau oiţa îl desemnează 
pe membrul turmei lui Dumnezeu. Mielul era sacrificat de către evrei în Templul din Ierusalim 
pentru iertarea păcatelor. Iisus este numit Iisus mielul lui Dumnezeu, pentru că El s-a sacrificat 
pentru mântuirea lumii; este sacrificiul final și perfect. 

Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de toate sărbătorile 
sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică dar toate au un punct comun în 
ceea ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura specială a acestora cu credinţa. În funcţie de 
zonele ţării, există tradiții şi obiceiuri diferite, cel de notorietate e unul din zona Transilvaniei, 
cunoscut sub numele de „stropit”. Potrivit acestui obicei, preluat de la maghiari, băieţii merg în 
familiile în care există o fată sau mai multe, pe care le stropesc cu parfum, ca să nu se „veştejească”. 
„Stropitul” este păstrat şi azi şi reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii şi în fond, de 
distracţie. 

În țara Moților, în noaptea de Paște, toaca de la biserică este dusă în cimitir, unde trebuie să fie 
păzită de către feciorii din sat. Dacă nu reușesc să o păstreze în siguranță și este furată, paznicii care 
au dat greș vor oferi, a doua zi, o masă bogată. Dacă aceia care au încercat să fure toaca nu au 
reușit, ei vor fi gazdele ospațului. 

In Banat, în dimineața zilei de Paște, copiii se spală pe față cu apa proaspătă de la fântâna în 
care s-au pus un ou roșu și fire de iarbă verde. Masa tradițională se servește doar după ce bucatele 
au fost tămâiate, și include ciolan de porc fiert, ouă roșii și friptură de miel. 

În Călărași, la slujba de Înviere, credincioșii aduc cocoși albi. Cocoșii sunt crescuți special 
pentru împlinirea acestei tradiții. Datina din străbuni se leagă de momentul când Petru s-a lepădat de 
Iisus, la al treilea cântec al cocoșului, dar vestește și Învierea Domnului. Primul cocoș care cânta 
aduce belșug stăpânului. După slujbă, cocoșii sunt dăruiți oamenilor săraci. 

În Muntenia, exista obiceiul ca tinerele fete să păstreze în casă lumânarea aprinsă în noaptea de 
Înviere. Lumânarea respectivă este apoi aprinsă pentru câteva momente, atunci când are loc un 
eveniment fericit. Cine urmează datina, se spune că are noroc în viața personală și este bine văzut 
de cei din jur. 

În regiunea Sibiului, exista obiceiul ca de Paște să fie împodobit un pom de dimensiuni reduse, 
un arbust, asemănător cu cel de Crăciun. Doar ca, de data aceasta, în locul globurilor se agață ouă 
vopsite, golite de conținut. Pomul poate fi așezat într-o vază și păstrat ca și podoabă a casei. 
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În Câmpulung Moldovenesc, oamenii merg în curtea bisericii cu mai multe coșuri pregătite de 
acasă pentru a fi sfințite de preot. În fiecare coș, se află, după datina strămoșească, semințe de mac 
(care vor fi aruncate în râu pentru a alunga seceta), sare (pentru belșug), zahar (folosit împotriva 
bolilor la vite), făina (pentru ca rodul grâului să fie bogat), ceapa și usturoi, care îi vor proteja 
împotriva insectelor. 

În Maramureș, tradiția spune că în prima zi de Paște e bine ca prima persoană care îți intră în 
casă să fie un bărbat. Altfel, va fi discordie în casă în acel an. Dimineața devreme, copiii merg la 
prieteni și la vecini să anunțe Învierea Domnului, iar gazda îi întâmpină cu ouă încondeiate. 

În Moldova, duminică dimineață, se pune un ou roșu și unul alb într-un bol cu apă ce trebuie să 
conțină monezi. Copiii trebuie să-și clătească fața cu apă și să-și atingă obrajii cu ouăle pentru a 
avea un an plin de bogății. 

În nordul Sucevei se pregătesc diferite dulciuri speciale cum ar fi „Babele" simbolul vieții 
cumpătate. Prajitura este făcută din nucă, rahat și stafide, asemenea cozonacului, doar că această 
compoziție se toarnă în forme speciale. „Babele" - sunt duse la slujba de Înviere, alături de bucatele 
tradiționale din coșul Pascal. 

În Bucovina, fetele se duc în noaptea de Înviere în clopotniță și spală limba clopotului cu apă 
neîncepută. În zorii zilei de Paști, se spală cu aceeași apă pe față că să fie tinere și frumoase restul 
anului. În plus, feciorii trebuie să alerge la ele așa cum fug oamenii la Înviere când se trag clopotele 
la biserică. Flăcăii și fetele fac schimb de daruri pentru a-și arăta sentimentele. Ei vin cu flori la 
casele celor care le-au furat inima, iar ele le oferă ouă roșii. 

Credințe și Superstiții de Paște 

Există și o serie de superstiții pentru perioada de Paște. Se spune, de exemplu, că cel care va 
dormi în ziua de Paște îi va ploua fânul și se va strica. De asemenea, se spune că cei care mănâncă 
miel n-au voie să dea oasele la câini, ci trebuie să le îngroape sub un măr, iar cojile de ouă se dau pe 
apă. De Paște cine merge la biserică trebuie să-și pună un ou roșu în sân ca tot anul să fie roșu și 
frumos, iar fetele să aibă pețitori. 

 La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca şi apa, are 
un rol purificator. 

 În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei avea 
ghinion, viermii vor mânca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia ori de câte ori 
vei vrea să lucrezi câmpul. 

 Lumânarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi 
naturale, supărări. 
 În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se spune că 

vei avea vederea buna în restul anului. 

 Se spune că e bine să te speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un 
ou roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi 
sporului în toate. 

 În ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul. 

 Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăţi din 
ele peste an. 

 Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime 
oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va cânta primul cocoşul în 
acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de pomană săracilor. 
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 La masa de Paşti e bine să mănânci mai întâi un ou, se crede că acesta aduce sănătate 
trupului pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele şi uşor ca 
pasărea. 

 Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întâlni în lumea cealaltă. 

 Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul. 

 De Paşti se aşează o bucăţică de fier sub prag, ca o protecţie pentru casă. 

 Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. 

 De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţând sufletelor celor morţi să se 
întoarcă acasă, pentru a-şi proteja rudele dragi. 

 Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sunt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor 
ajungând direct în rai. 

 Copii născuţi de Paşti sunt binecuvântaţi, având o viaţa luminată şi presărată cu noroc toată 
viaţa. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                          

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LUNGU RAMONA-IOANA 
ŞCOALA PRIMARĂ NR. 5 ZAHORENI, JUDEŢUL BOTOŞANI 

 

,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”     
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extraşcolară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
şcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extraşcolare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extraşcolare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.  

Activităţile turistice sunt activităţi extraşcolare cu o deosebită valoare formativă.Ele se pot 
realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea 
ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor 
organizate în şcoală. În acest sens, am organizat  în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii în 
Pădurea Zahoreni, judeţul Botoşani şi la Gradina Zoologica din Rădăuţi Prut. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit 
scurte texte. 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în 
şcoală.  

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a 
zilei de 8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se 
exprima liber oral , în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 
carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie . 
Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia 
elevilor. Element dominant  al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări 
artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului , cât şi în 
interpretarea/realizarea unor monologuri. 
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Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen,  între clasele 
de  nivel primar. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 
activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 
dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extraşcolare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să 
evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.  

Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

P.I.P.  LUNGULEASA  CAMELIA 
Școala Primară Terova, Reșita, Jud.C-S 

 
Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 

copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu 
cei din jur şi va putea să exceleze înanumite domenii spre care are înclinaţii. 

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, evoluând. 
Școala  are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor 
educaţional. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului şcolar. În şcoala contemporană 
eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea 
de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. 
Înînvăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 
fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile 
extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi 
dorinţelor lor. 

În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor,în 
mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile deactivitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-seastfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, dea 
interpreta roluri. 

Rolul acestor activităţii extracurriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de 
recreere, dezvoltarea spirituluide competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al 
aptitudinilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare  care urmăresc  
îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea 
anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. 

De aceea școala trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage pe copii. Dintre 
aceste activităţii putem exemplifica:  

-   organizarea unor jocuri potrivite fiecăruinivel de vârstă; 
-   vizionarea unor spectacole de teatru;  
-   serbări şi şezătorii; 
-   vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinizoologice);  
-   concursuri şcolare;  
-   excursii şi tabere; 
- activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unorpersoane aflate la nevoie, în folosul 

comunităţiilocale şi a protejării mediului înconjurător; 
- proiecte educaţionale iniţiate în parteneriatcu anumite instituţii: alte școli, grădiniţe, ,primăria, 

dispensarul, poliţia. 
Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participle la 

activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea dea desfăşura 
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activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participle fără să-i forţăm. 

Activităţile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul, producându-le bucurie,uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze înpreajma colegilor lor - “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să 
aprecieze” (D.I. Nolte) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Prof. înv. primar: Lup Ioana 
Școala Gimnazilală Nr. 1 Drăgești 

 

 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 
Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 
care necesita un efort intelectual predominant. 

 

 Astfel, activităţile extraşcolare avea scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se 
exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar 
problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă 
importanţă. În literatura de specialitate străină nu se face o diferenţiere între cei doi termeni, fiind 
utilizată cu prioritate sintagma " extracurricular activities ".  

 

Literatura de specialitate care analizează subiectul activităţi extracurriculare provine în special 
din spaţiul american. În studiul de faţă vom utiliza însă sintagma " activităţi extraşcolare", mai 
încetăţenită în spaţiul românesc.  

 

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a acestora şi evidenţiază faptul că, în timp, 
tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru 
la cinematograf şi teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau 
comunitar, vizite la alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi. 

 

Rolul activităților extrașcolare este acela de a suplini și  compensa ceea ce activitățile formale 
nu pot oferi sau oferă în mai mica măsură. Acestea trezesc în elevi spiritual colaborării, al 
cooperării, îi activizează și îi destind în același timp.  

 

Adesea în cazul activităților extrașcolare mediul de desfășurare este altul decât sala de clasa, 
ceea ce favorizeaza realizarea unei atmosfere educaționale plăcute, cu efecte benefice la nivelul 
componentei principale a procesului educațional și anume receptorul, respectiv clasa de elevi. 

 

Fără ,,dar și poate” activitățile extrașcolare reprezintă un segment important din procesul 
educational, lucru demonstrate prin productivitatea și interesul elevilor față de acest segment, 
interes care treptat se răsfrânge și asupra activităților curriculare. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII  ELEVILOR  

PRIN ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE 
 
 

Prof. înv. primar LUPEA GEORGIANA 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

 
 

 

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că  învăţământul actual nu contribuie la 
dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, 
conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. 

Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns, termenul se referă la toate 
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 
programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări 
etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie 
extradidactică. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructive-educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
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mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual.  

 
Exemple de activităţi extraşcolare 
 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi naţionale. 
 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  
 Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştintelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat 
opere de artă. 
 Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  
 Serbările şi festivităţile - marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct 

de vedere educativ, importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului, precum şi 
în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă şi, de asemenea. au un rol de motivare, mai 
puţin seminificativ.  
 Concursurile şcolare - sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru 

diferite arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesională a 
elevilor, făcându-le cunoscute toate posibilităţile pe care aceştia le au. Concursurile sau olimpiadele 
şcolare pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze în profunzime şi, 
prin urmare, să scoată rezultate mai bune la şcoală. Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate 
de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul 
de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun 
sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştintele.  
  Alte activiţăti - pot fi alese de către copii, luând parte în timpul lor liber. De obicei, acestea 

sunt alese ca un hobby personal sau chiar cu scopul de a-şi aprofunda cunoştinţele într-un domeniu 
anume. Din păcate, în România, aria aceasta nu este foarte dezvoltată, cu toate acestea există 
anumite locuri unde elevii se pot înscrie (ca de exemplu „Palatul Copiilor”). 

Activităţile extraşcolare bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,  
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. primar LUPESCU ELENA                                                      
Școala Gimnazială Petros 

 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul 
vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 
formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi 
de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și  conţine 
majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 
activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile 
educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor 
interese, în mod particular pentru fiecare persoană.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor 
şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.   Din 
acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 
educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 
verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale.  Accentul este pus 
acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   informaţiile,   de   a   forma 
deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 
obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.   

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  
locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie 
modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 
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corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii 
şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 
şi util  şi   de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  
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100 de rădăcini pentru România 

 
Prof. Lupșa Cristina Raluca 

Școala Gimnazială "Gheorghe Groza" Moneasa 
 
 
Într-o societate modernă, dezvoltată, tehnologizată, școala trebuie să joace un rol de formator în 

viața tinerilor și în afara orelor de curs. Din acest motiv, în mod curent, elevii sunt implicați în 
activități extracurriculare, menite a-i ajuta în ceea ce privește dezvoltarea lor ca oameni integri și ca 
cetățeni onorabili ai comunității.  

An de an, elevii școlii noastre sărbătoresc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 printr-un 
program artistic organizat la nivelul școlii. Anul acesta, pentru că se împlinesc 100 de ani de la 
acest măreț eveniment, elevii, coordonați de profesori, au fost implicați pe tot parcursul anului în 
activități extracurriculare pentru a marca Centenarul. Dintre acestea, activitatea care a avut cel mai 
mare succes în rândul copiilor, dar și al celorlalți cetățeni, a fost intitulată 100 de rădăcini și a 
constat în plantarea a 100 de copaci în parcurile comunei Moneasa. După ce, în urmă cu câteva luni, 
o puternică furtună a pus la pământ majoritatea copacilor din parcurile centrale ale stațiunii, 
Primăria comunei Moneasa și Ocolul Silvic Sebiș au considerat de cuviință a planta alți copaci în 
acele spații. 

Ne-am dorit să-i facem pe copii să înțeleagă importanța ecologizării, a protecției mediului 
înconjurător și a îmbunătățirii acestuia pentru a crește calitatea vieții noastre, dar și a generațiilor 
viitoare. Din acest motiv, am considerat că o astfel de activitate este ideală pentru împlinirea 
scopului nostru, cât și pentru dezvoltarea spiritului civic, copiii făcând o faptă bună nu doar pentru 
ei înșiși, cât și pentru comunitatea în care trăiesc.  

Cu mic, cu mare, în dimineața zilei de 7 noiembrie 2018, ne-am prezentat în centrul comunei 
Moneasa înarmați cu entuziasm și putere de muncă. Instituțiile partenere și-au îndeplinit și ele 
partea lor de misiune și ne-au pus la dispoziție 100 de puieți și câțiva specialiști, care i-au învățat pe 
copii să planteze corect copacii. În tot acest timp, au avut loc discuții despre importanța acestei 
activități, despre ce măsuri ar trebui luate pentru a proteja mediul înconjurător și cum i-am putea 
determina și pe cei din jur să se implice mai mult în acest proces. 

Activitatea s-a desfășurat pe parcursul câtorva ore, timp în care elevii au muncit cot la cot cu 
oamenii mari.  

La finalul zilei, în ciuda oboselii, cu toții am avut satisfacția că am făcut o faptă semnificativă în 
ziua respectivă, care va conta și peste 100 de ani.  
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ACTIVITĂȚILE  EXTRAȘCOLARE                                                    
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL AL PREȘCOLARILOR 

 
EDUC. LUPU NASTASIA 

GRĂDINIȚA CU P. N.  NR. 4 –                                                         
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BARCEA,  JUD. GALAȚI 

 
 
Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 

în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 
Necesitate de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala cu 
viaţa. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Printre exemple de activități extrașcolare enumăr în cele ce urmează câteva dintre ele, care mi s-
au părut a fi exemplificative. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale –organizate selectiv– 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 

Excursiile si taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile 
tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii 
pot cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cuobiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au 
odeosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 
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realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental 
de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. Grija fata de timpul liber al 
copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a acestora trebuie sa fie 
dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, incredere, recreere, voie buna, iar 
unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor.   

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La  vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural. 

Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ. 

Concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul preșcolarului pentru 
diferite materii având, in același timp, o importanță  majoră  și  în dezvoltarea armonioasă a 
copiilor. Concursuri precum "Cangurul" sau Tim-Timmy le pot oferi  o bună  sursă de motivație, 
stârnindu-le interesul.  Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în 
clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula creativitatea copilului, îi va oferi 
ocazia să se integreze în grupa din care face parte și  va asimila  mai ușor noțiunile prezentate de 
educatoare la grădiniță. 
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Activitățile extrașcolare - modalități de formare a caracterului copiilor 
 

Prof. înv. primar Lupu Daniela Ioana 
Școala Gimnazială ,,Dumitru I. Ionescu”Calvini 

 
 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Acestea reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor 
elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de 
independență și inițiativei. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătorile, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică, activități sportive, activități 
legate de protecția mediului etc.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont este că întotdeauna obiectivele instructiv– educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
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facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Ele se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul 
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.              
Au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a 
caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi 
şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţiile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv,copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extrașcolare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

                                                                             (Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 
 
 
Bibliografie: 

 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

PROF. LUPU GEANINA-VALENTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU”,  JUD. GALAȚI 

 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la conturarea  personalității elevilor. Sunt foarte importante 

și utile. Iar uneori prin participarea la acestea, elevii își arată adevărata personalitate. Dar sunt 
anumite aspecte care ar putea să influențeze negativ succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Trebuie să recunoștem că programul elevilor este  încărcat.  
Elevii arată faptul că este destul de greu să se implice în mai  multe activități extrașcolare, pentru că 
programa școlară este încărcată. În cele  ce urmează încerc să precizez rolul activităților 
extrașcolare în sistemul educației românești.  

Termenul  ”extrașcolar” este asimilat cu educația nonformală de către unii teoreticieni, cu care 
sunt de acord. În analiza locului activităților extrașcolare voi prezenta legătura  și, aș spune și 
interdependența între educația formală, educația informală și cea nonformală. Din  punct  de  vedere  
etimologic,  termenul „educația formală” își  are  originea  în  latinescul “formalis”  care   înseamnă  
“organizat”,  “oficial”. Țelurile  majore ale educației formale cuprind  asimilarea sistematică  si 
organizată  a  cunoștințelor  din  diferite  domenii  de  interes  cultural-științific,  practic  și  
folosirea acestora în vederea dezvoltării personale  prin   formarea   și  stimularea   capacităților  
intelectuale   și aptitudinale, a priceperilor  și deprinderilor, a atitudinilor  și convingerilor.  

J. Kleis definește educația nonformală ca fiind ” orice activitate educațională,   intenționată    și   
sistematică,   desfașurată   de   obicei   în   afara   școlii tradiționale, al cărei conținut este  adaptat 
nevoilor individului  și situațiilor speciale, în scopul maximalizarii învățării  și cunoașterii  și al 
minimalizării problemelor cu care  se confruntă  acesta  în  sistemul  formal  (stresul  notării  în  
catalog,  disciplina  impusă, efectuarea temelor)” 

Din  punct  de  vedere  etimologic,  termenul  de  educație  nonformală  își  are originea în 
latinescul “nonformalis”,  cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume 
gen de activitate”. Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educațională 
mai puțin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. 

Educația  nonformală  cuprinde  ansamblul activităților  și al acțiunilor care se desfășoară într-
un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afara sistemului școlar, constituindu-se ca “o 
punte între cunostintele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal”. În această categorie 
se pot integra activitățile desfășurate în cadrul târgurilor de exercițiu, care prin secțiunile ce le 
conțin, îmbină într-un mod atractiv pentru elevii din cadrul liceelor cu profil economic sau servicii, 
noțiunile teoretice cu partea aplicativă a acestora. Elevii din cadrul acestor profile au ocazia în acest 
mod de a ieși din cadrul închis al liceelor și de a vizita alte licee din diferite localități într-un mod în 
care se îmbină cu succes utilul cu plăcutul (aplică practic ceea ce au învățat teoretic, socializează, 
realizează schimburi de experiență). 

Unele dintre scopurile educației  nonformale sunt: 
○  lărgirea și completarea orizontului de cultură, îmbogățind cunoștințele din anumite domenii; 
○  crearea unor condiții pentru “desavârsirea profesională sau inițierea într-o nouă activitate”; 
○  recreerea  participanților, precum  și petrecerea organizată a timpului liber; 
○ asigurarea cadrului de exersare și  practicare a diferitelor înclinații, aptitudini și deprinderi a 

talentelor. 
Raportul dintre educația  nonformală și  cea formală  este unul de complementaritate, atât sub 

aspectul conținutului, cât și în ceea ce priveste formele și modalitățile de realizare. 
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Educația nonformală se realizează prin activități extraclasă/extradidactice (cercuri  pe  
discipline, interdisciplinare  sau tematice,  ansambluri sportive, artistice, concursuri școlare, 
olimpiade, competiții) și activități de educație și instruire extrașcolare, denumite parașcolare și 
perișcolare. Cele parașcolare se dezvoltă în mediul socio-profesional cum ar fi de exemplu 
activitățile de perfecționare și de reciclare, de formare civică sau profesională. Activitățile 
perișcolare evoluează în mediul socio-cultural ca activități de autoeducație și de petrecere 
organizată a  timpului liber în cadrul cluburilor sportive, la teatru, în muzee sau în cluburile 
copiilor, în biblioteci publice, în excursii, acțiuni social-culturale sau în familie ori prin intermediul 
mass- mediei, denumita adesea “școala paralelă”. 

Profesorul care realizează astfel de activități trebuie să arate flexibilitate și entuziasm, 
adaptabilitate și rapiditate în functie de nevoile si cerințele elevului. Activităților extrașcolare se 
desfașoară într-o ambianță relaxată, calmă și plăcută. 

Educația nonformală prezintă următoarele avantaje: este centrată pe cel ce învață, pe procesul de 
învățare, dispune de un curriculum la alegere, flexibil  și variat propunând  activități  diverse și  
atractive,  în  functie  de interesele elevilor, contribuie  la îmbogățirea  culturii   generale   și  de  
specialitate a participanților, poate asigura destinderea și refacerea echilibrului psiho-fizic, folosește  
noile tehnologii comunicaționale, valorificând oportunitățile oferite de internet, televiziune, 
calculatoare, răspunde cerințelor și estepcativelor educației permanente. 

Educația informală  se referă  la experiențele zilnice  ce nu sunt organizate și includ  ansamblul 
influențelor  cotidiene,  spontane,  eterogene,  incidentale. Acestea  nu își propun în mod deliberat 
atingerea unor țeluri pedagogice, dar au efecte educative, ocupând cea mai mare pondere de timp 
din viața individului. Aceste influențe spontane, incidentale nu sunt selectate, prelucrate și 
organizate din punct de vedere pedagogic. Este procesul care se întinde pe toata durata  vieții,  prin  
care  individul  dobândește  informații,  îi  formează  priceperi, deprinderi, abilități,  își  structurează  
convingerile  și  atitudinile,  se  dezvoltă,  prin  intermediul experientelor cotidiene. 

Influențele pedagogice de tip informal pot fi neorganizate, neselectate, spontane, neprelucrate, 
transmise de la nivelul instituțiilor mass- media, care le proiectează si le orientează fără a avea un 
scop pedagogic. Învatarea de tip informal este o învățare cu caracter pluridisciplinar, informațiile 
provenind din variate domenii, completându-le pe cele  achiziționate prin intermediul celorlalte 
forme de educație.  

Dezvoltarea acestei forme de educație  se poate realiza prin sporirea caracterului educativ al  
influențelor  spontane provenite în special din rețelele de socializare. Acest fapt presupune creșterea 
substratului cultural și al caracterului formativ- educativ  al  informațiilor  oferite  pe aceste căi și  
ridicarea nivelului cultural al societății. Specialiștii, încurajează oamenii să se gândească la propriile 
experiențe si situații de viață  și să  discute despre acestea cu  ceilalti membri prezenți. 

Se dorește din ce în ce mai mult  de deschiderea școlii către comunitate, și  îmbunătățirea 
relațiilor dintre școală și familie. Colaborarea cu  membrii comunității în proiectarea  și realizarea 
programelor finanțate de  școală  în dezvoltarea de noi oportunități socio- educative menite să 
contribuie la dezvoltarea personalitații elevilor.  

Cu toate că fiecare tip de educaţie are propria sa manieră de acţiune şi propria funcţionalitate, 
este necesară asigurarea unui spaţiu instructiv-educativ la nivelul căruia cele trei forme de educaţie 
trebuie să se sprijine şi să se potenţeze reciproc.  

În concluzie, activitățile extrașcolare, planificate, organizate și desfășurate ținând cont de 
părerile elevilor, ale membrilor comunității și ale profesorilor, pot asigura cadrul optim pentru 
consolidarea și aplicarea noțiunilor teoretice învățate în cadrul formal al școlii, dar în același timp, 
prin caracterul lor de relaxare și recreere, contribuie la dezvoltarea personalității elevilor, sporirea 
motivației pentru frecventarea cursurilor și o inserție reușită în societate ca adulți. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
Profesor înv. preşcolar Gherghina LUŢAŞ 
Grădiniţa “Lumea Poveştilor” – Constanţa 

 
 
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi organizarea timpului liber al copiilor ce se 

înscrie în sfera preocupărilor cadrelor didactace, părinţilor, comunităţii locale. 
Copiii au nevoie pe lângă „învăţare”, de joc, distracţie, dans,  sport. Este şi motivul pentru care 

trebuie să se acorde toată atenţia bunei organizări a timpului liber al copiilor, îmbinând armonios 
munca cu jocul. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni ce se realizează în afara activităţilor experienţiale:plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, vizitarea unor obiective istorice, muzee etc  

Foarte îndrăgită de copii a fost  participarea la activităţile opţionale din grădiniţă: „Cânt şi joc pe 
plai dobrogean”, Clubul artiştilor, ”activităţi prin care copiii şi-au manifestat sentimente, emoţii, 
trăiri prin dans şi culoare.  Aceste activităţi pot fi făcute la orice nivel de vârstă respectându-se 
particularităţile specifie vârstei copiilor, creează o stare de bună dispoziţie si sudează grupa de 
copii. 

Plimbările excursiile, vizitele organizate selectiv constituie un mijloc de a  intui şi preţui 
valorile culturale, istorice ale poporului român, contribuie la cunoaşterea realităţii înconjurătoare, la 
îmbogăţirea permanentă a impresiilor şi a imaginaţiei. 

Fericirea pe care i-o poate acorda timpul petrecut în plimbări, excursii, vizite deschide pentru 
copil o pagină de poezie care va purta, la întoarcerea acasă, zâmbetul şi bunătatea fiecărei persoane 
care a contribuit la sănătatea şi îmbogăţirea universului lui. 

Şezătorile,  spectacolele, constituie o altă formă de activitate extracurriculară prin intermediul 
căreia copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei, contribuind la dezvoltarea armonioasă a 
copilului, la trăiri şi emoţii pe care numai arta ţi le poate da. 

Obiectivele urmărite au vizat: 
• dezvoltarea abilitaţii de a intra în relaţie cu cei din jurul său (copii, adulţi); 
• educarea atitudinilor corecte faţă de propria persoană (sănătate, respect faţă de sine); 
• achiziţionarea cunoştinţelor minime de situare în spaţiu şi timp a propriei persoane şi a 

grupului din care face parte (elemente de istorie şi geografie), precum şi a cunoştinţelor şi 
sentimentelor capabile să-i stimuleze dezvoltarea spirituală ; 

 
Obiective de referinţă 

 
• să respecte regulile grupului în contexte diferite ; 
• să înţeleagă efectele actelor sale asupra altora; 
• să interacţioneze diferit în relaţiile cu adulţii; 
• să aprecieze situaţiile concrete din punct de vedere moral şi civic ; 
• să-şi dezvolte comportamente adecvate diverselor situaţii (interacţiune socială); 
• să se comporte civilizat, cu bunăcuviinţă în locuri publice (în mijloace de transport, în 

muzee, la spectacole, în parcuri, în mijlocul naturii etc.); 
• să înţeleagă binele, adevărul, frumosul şi să le transpună în relaţiile cu cei din jur în armonie, 

iubire, credinţă şi speranţă ; 
• să-si călească organismul si să-si întărească rezistenta fizică; 
• să-şi formeze trăsături pozitive de caracter: voinţă, curaj, hotărâre, stăpânire de sine, 

perseverenţă etc. 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 
1. Titlul activităţii:  „ Vreau să fiu pilot!”-vizită la Aeroportul Mihail Kogălniceanu 
2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: prof. înv. preşc.Luţaş Gherghina 
3. Data desfăşurării: 25.05.2018 
4. Durata activităţii: 3 ore ; 
5. Grupul ţintă: copiii grupei „Hansel şi Gretel” 
6. Parteneri implicaţi: personalul Aeroportului Mihail Kogălniceanu, părinţi, copii, 

cadre didactice, 
7. Obiectivele : 

a. să cunoască meseria de pilot; 
b. educarea dragostei şi respectului pentru armata ţării; 
c. cunoaşterea unor activităţi din viaţa ostaşilor; 

8. Resursele: 
a. umane :    copii, cadre didactice,  
b. materiale:   autocar închiriat dela Metropolitan S.R.L; 

9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze): 
       Dornici de a afla cât mai multe lucruri despre viaţa şi meseria de pilot, copiii au fost 

încântaţi să facă cunoştinţă cu ostaşii români dar şi cei americani aflaţi în baza aeroportului . Au 
văzut avion de vânătoare, elicopter militar, ostaşi din poliţia militară, pompieri, ambulanţieri. 

10. Rezultate aşteptate: 
a. copiii au fost impresionţi de tehnica militară; 
b. au participat cu plăcere la discuţiile cu militariii; 
c. s-au comportat foarte bine pe tot parcursul zilei ; 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. fotografii; 
b. discuţii privind activitatea de pilot, desen; 

12. Rezultate înregistrate: 
a. vizita a avut un feedback foarte bun din partea copiilor şi părinţilor; 
b. copiii au participat cu interes la activitate; 

13. Sugestii, recomandări: 
a. implicarea părinţilor în organizarea unor astfel de activităţi; 
b. organizarea mai multor acţiuni de acest gen; 
 
 
Semnătura cadrului didactic 
Prof.înv.preşc.     
         Gherghina Luţaş 
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PROGRAMUL EDUCAŢIE PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE                       
ŞI EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. Măcelaru Mihaela Mariana 
Grădinița Albă ca Zăpada și piticii 

București, sector 4 
                                              

                        
 

 
ARGUMENT 

 
Cercetǎrile stiințifice au arǎt cǎ valoarea educației din copilǎrie pune o amprentǎ pe care 

individul o poartǎ în sine toatǎ viața. De aceea este nevoie ca sǎ clǎdim o temelie solidǎ pe care sǎ 
se poatǎ aşeza întreg edificiul cunoaşterii, emoțiilor şi experiențelor  viitoare ale omului. Materialul 
cel mai solid pe care sǎ-l folosim la edificarea trainicǎ a acestei temelii nu poate fi decât credința în 
Dumnezeu, creatorul Universului, Cel ce L-a fǎcut pe om.  

Cǎ este aşa, o dovedeşte însǎşi tânjirea dupǎ credința lui Dumnezeu a eului nostru lǎuntric, 
tânjire pe care o vedem şi în ochii copiilor cu care lucrǎm la clasǎ şi care nu se saturǎ sǎ asculte 
scurtele povestiri din ,,Biblie’’. Curiozitatea si receptivitatea lor dau satisfacție dupǎ realizarea 
diferitelor forme de realizare a educației religioase. Mai mult, nici o acțiune sau constrângere nu-l 
poate determina pe copil sǎ acționeze pozitiv în fiecare domeniu al vieții, aşa cum îl poate 
determina puterea divinǎ, edificatǎ în ființa lui din fragedǎ copilǎrie. În fața nimǎnui nu ne simțim 
atât de ocrotiți, de iubiți, de iertați, de eliberați şi de încredințați ca în prezența lui Dumnezeu. 

De aceea, noi, cei maturi, avem obligația creştinǎ de a oferi copiilor nostri privilegiul de a gusta 
şi de a vedea ce înseamnǎ gândirea pozitivǎ, exemplele pozitive şi pildele din religie. 

E momentul sǎ facem educație religioasǎ! 
 
Grup ţintă: - preşcolarii de la grădinița Albă ca Zăpada și piticii 

                      
Obiective generale: 

 Utilizarea limbajului specific educaţiei religioase; 
 Dezvoltarea unor comportamente pozitive , familiarizarea cu elemente de religie, 

formarea  unor deprinderi de comportament civic; 
 
Obiective specifice:  
 

 sǎ înțeleagǎ semnificația unor termeni religioşi învǎțați; 
 sǎ respecte, sǎ cunoascǎ  credința , ca fundament al mântuirii omului; 
 sǎ piovesteascǎ întâmplǎri cu conținut spiritual; 
 sǎ identifice Biserica, locul care se identificǎ cu rugǎciunea, închinarea; 

 
Resurse umane 

 prescolarii de la Gradinita Alba ca Zapada si piticii, educatoarea   
 preotul          

Resurse materiale: cǎrți, pliante, obiecte religioase 
 
Parteneri: 

- GRĂDINIȚĂ- BISERICĂ                           
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- părinţi 
-    preotul parohiei  

    
                      ACTIVITĂȚI 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA ACTIVITǍȚII LOCAȚIA 

     1  ,,SǍ FIM BUNI CREŞTINI’’ – 
(activitate de familiarizare cu conținutul religios, 
memorarea de poezii, Concurs de desen şi picturǎ 
pe teme religioase care consemneazǎ  
SǍRBǍTORILE PASCALE---------- recompense 
diplome de participare      

 
în sala de clasa 
 
-rǎspund cadrele didactice ale 
grădiniței 

      2 VIZITA LA BISERICA ,,Șerban Vodă” 
București – împărtășirea copiilor 
 
 

Vizită la biserică, împartășirea 
copiilor;  
-răspund cadrele didactice și 
preotul paroh 

 
Criterii de control: 

- achiziţii dobândite la nivelul activităţii; 
- feed – back (grădiniță – părinte, preșcolari-preșcolari, comunitatea locală – 

preșcolari); 
 
Oportunităţi: 

- adoptarea unor comportamente şi atitudini în consens cu legile religioase; 
- formularea unor judecăţi logice şi adecvate, cu privire la cauzele şi efectele 

fenomenelor ; 
- realizarea unor demersuri pozitive în relaţia om – religie. 

 
Popularizarea proiectului: 

- în rândul cadrelor didactice prin informarea lor; 
- în rândul copiilor neimplicaţi (din localitate şi din alte localităţi) prin afişe, ecusoane, 

pliante, activităţi comune, fotografii; 
- expoziţie de desene la nivelul unității; 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

Prof. înv. primar, Macsim  Elena 
Școala Gimnazială Nr. 1 Bălușeni 

                                                                               
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
școala cu viața. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 
multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătățirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, elevii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  
constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în 
rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
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impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, 
asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de 
mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie 
la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , 
emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai 
fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură.     Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază 
toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate 
in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni 
directe obiectele , fenomenele și anumite locuri istorice. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor 
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* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în gradinita 

 
 

PROF. GRIGORE MADALINA 
GRAD. CU P. P. NR. 5, ORAȘUL MIZIL 

 
 
Plecand de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii 

reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi 
de a decide, pentru că perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a 
tânărului de mâine. 

Este recunoscut faptul că perioda de 3 - 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme 
asupra personalităţii în devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, 
mobilităţii şi a flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate.  

Invăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice 
potenţialul creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine 
structurat unde copilul să aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă. 

Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care 
le comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri 
specifice copiilor. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative în 
Grădiniţa cu P.P. nr.5 . Ea lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi 
volumul de cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara 
grupei şi a grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile 
extraşcolare aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le 
acţiunile şi lărgindu-le orizontul artistic. 

Activităţile extraşcolare desfăşurate în grădiniţa noastră au un conţinut flexibil şi variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme 
ale activităţii extraşcolare se face în baza liberei alegeri. 

Sursele de informaţii pentru activităţile extraşcolare au fost: sărbătorile religioase, obiceiurile 
şi tradiţiile, evenimente istorice, activităţi sportive. 

Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii din grădiniţa 
noastră dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări 
despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei, despre trecutul istoric al 
poporului român. 

Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe 
viaţa insectelor, va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 

În preşcolaritate copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul. Fiecare 
contact cu mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu cuvinte noi, ce denumesc 
lucruri şi caracteristici ale acestora. 
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Folosirea în mod educativ, plăcut şi recreativ a timpului liber contribuie în acelaşi timp şi la 
dezvoltarea fizică a copiilor, prin mărirea varietăţii de mişcări a jocurilor desfăşurate în aer liber.. 

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi 
înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, preşcolarii culeg o 
bogăţie de idei. impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizază prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare copil şi susţinută de suportul afetiv contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar 
cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 

In Gradinita noastra au fost desfăşurate serbări cu diferite ocazii: 8 Martie, 1 Iunie, 
Crăciunul, Paştele, Sfântul Nicolae, 9 Martie – Ziua Europei, etc. o altă sursă de inspiraţie în o 
constituie tradiţiile şi obiceiurile naţionale: Dragobetele, Paparudele, etc. serbările, de asemenea au 
fost legate de anumite evenimente din viaţa socială şi a grădiniţei: Adio grădiniţă, Toamna aurie, 
Sarbatoarea ghiocelului. Toate educatoarele participă la astfel de acţiuni fie că sunt titulare, fie că 
sunt suplinitoare. 

Vizionările şi spectacolele sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei în grădiniţa noastră. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor, aduce copiilor o mare satisfacţie prin diverse 
contraste, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarea are un rol important în 
alegerea spectacolelor, recomandarea şi selecţionarea emisiunilor de televiziune pentru copii, 
programelor distractive care au o influenţă pozitivă. 

Împreună cu preşcolarii am participat la spectacole de circ şi teatru . 
Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învăţat la grădiniţă, să 
deseneze diferite aspecte,etc. 

Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot 
cuprinde interpretarea, recitarea,aplicarea priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi 
practice. 

Concursurile artistice dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea copiilor şi se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării  si promovării 
lor. 

Concursurile sportive vin să completeze activităţile de educatie fizica. Copiii au participat cu 
mult entuziasm la astfel de concursuri: de săniuţe, biciclete, role,  triciclete care contribuie pe lângă 
dezvoltarea armonioasă a organismului şi la menţinerea unei bune dispoziţii a copiilor .       

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională, valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii asigurând,  
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a acestora. 
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Rolul activităţilor extraşcolare ȋn procesul  educaţional 

 

Prof. Alina Florentina Maftei 
 

 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și  conţine 
majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 
activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile 
educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor 
interese, în mod particular pentru fiecare persoană.  

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 
verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale.  Accentul este pus 
acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   informaţiile,   de   a   forma 
deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  
locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie 
modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii 
şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 
şi util  şi   de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   
spectacole   imprimă   copilului   un   anumit   comportament,   o   ţinută   adecvată   situaţiei, 
declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta.   
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Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi.   

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului - pregătirea copilului pentru viaţă.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Autor: Mager Claudia 
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Baia de Criș 

 
 „Poți afla mai multe despre o persoană într-o oră de joacă decat într-un an de 

conversație”(Platon) 
 
Pornind de la citatul lui Platon, putem spune că valorificarea activităţilor extraşcolare în practica 

educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea 
armonioasă a elevilor, iar procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea 
instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest  sens, se folosesc şi alte forme de 
activitate, cum ar fi: cercuri organizate la diferite obiecte, vizite şi excursii, concursuri şcolare, 
drumeții, tabere, jocuri, povestiri, care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării 
şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea 
atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor 
pozitive de voinţă şi caracter. 

În acest context, am realizat un parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi, creând la noi în școală 
un club  IMPACT de Inițiativă Comunitară pentru Tineret  care are rolul de a crește capacitățile 
individuale și de a motiva tinerii să fie activi din punct de vedere social, civic și economic. Acest 
club, prin valorile, activitățile extrașcolare și proiectele comunitare pe care le împărtășește, este 
creat special petru a ajuta generația de tineri să-și dezvolte competențele necesare pentru a trăi într-
o societate democratică și într-o economie de piață competitivă. Împărtășirea valorilor pozitive este 
fundamentală pentru dezvoltarea individuală pentru o viață socială, civică și economică activă. 
Aceste valori includ dezvoltarea responsabilităților, a respectului, a încrederii, a integrității, a 
însușirii muncii în echipă, a compasiunii și curajului. Dezvoltarea morală este fundamentală pentru 
o implicare activă și sănătoasă. Așa cum tinerii învață importanța compasiunii, încrederii și 
beneficiile colaborării reciproce, ei își extind cercul preocupărilor dincolo de familie și prieteni.  

Activitățile extracurriculare de acest gen inspiră membrii clubului nostru să le pese de nevoile 
vecinilor lor și ale întregii comunități, extinzând numărul prticipanților implicați. Indivizii învață să 
dobândească și să practice obiceiurile morale zilnice în scopul de a-i servi pe ceilalți și de a nu 
profita de ei. Astfel, se promovează dezvoltarea competențelor moral care construiesc încrederea și 
fac posibilă dezvoltarea comunității prin două strategii educaționale testate – educația prin 
provocare și serviciul în folosul comunității, combinând creativ distracția, învățarea și serviciul.  

Educația extrașcolară este una prin provocare ce include un element important de spontaneitate, 
de distracție și de risc, activitățile trebuie proiectate asfel încât să-i împingă pe participanți în afara 
zonei lor de confort, forțându-i să aibe încredere în ceilalți și în forțele proprii încă neexplorate.  

Proiectele distractive din cadrul acestor activități dezvoltă încrederea, lucrul în echipă, 
comunicarea interpersonală, responsabilitatea ecologică, compasiunea și curajul, după cum spune și 
Robert Putnam, Ceea ce avem nevoie pe plan civic nu este ceva în genul salatei de broccoli, care 
este sănătoasă, dar nu prea îmbietoare, ci de versiunea actualizată a cercetășiei, care îmbină 
ingenios valorile și distracția. 

Educația pe care o oferă cluburile Impact asigură o serie de beneficii, învățând tinerii să-și 
fixeze scopuri pe termen scurt si lung, pentru o dezvoltare fizică sănătoasă, conștientizare morală și 
spirituală, abilități necesare pentru viață și educare prin relaționare. Astfel, beneficiile directe și 
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indirecte sunt atât ale liderilor Impact și participanților, cât și familiilor participanților, școlilor și 
comunității.  

Beneficii pentru liderii Impact: 
- Își însușesc mai bine valorile pro-sociale 
- Își dezvoltă abilitățile de lider și traininguri de formare 
- Sunt o parte vitală a schimbărilor poitive din comunitățile lor 
- Au o legătură mai strânsă cu elevii lor 
- Pot adapta activitățile extracurriculare la clasă 

Beneficii pentru participanții Impact: 
- Se distrează într-un mod sănătos 
- Interiorizează valorile morale și beneficiile colaborării 
- Îsi dezvoltă stima de sine pe baza unor valori pro-sociale și sentimentul de realizare 

prin implementarea unor proiecte 
- Au experiența unui grup de prieteni 
- Își dezvoltă abilități de viață și vocaționale 
- Înțeleg că sunt purtători de valori în comunitate 
- Își formulează scopuri importante pentru viitor 
- Înțeleg mai bine și trăiesc în spiritul valorilor morale 

Beneficii pentru școală: 
- Elevii se gândesc mai serios la învățătură când îi văd aplicațiile practice 
- Presiunea pozitivă din cadrul grupului contribuie la dezvoltarea comportamentului 

moral în rândul tuturor elevilor 
- Profesorii, proprietatea școlii și regulamentul școlii vor fi mai respectate 
- Școala beneficiază direct din proiectele în serviciul comunității care promovează 

educația 
- Școlile pot oferi cu ușurință un model coerent de educație nonformală care este ușor 

realizabil 

Beneficii pentru comunitate: 
- Se intensifică și se dezvoltă acțiunile civice 
- Crește responsabilizarea autorităților 
- Beneficia directe pentru comunitate prin proiecte de service learning 
- Abilitățile îmbunătățite ale tinerilor conduc la dezvoltare economică 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

 
 

Prof. înv. preșc Maghiar Alexandra 
G. P. P. Nr. 2 Sălard, Bihor 

                                                                               
 
 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
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obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand 
de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe 
care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii 
sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să 
acţioneze în acest sens .Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu particularităţile 
de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului 
inconjurator: curăţarea         

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
 

275



 
IMPORTANTA ACTIVITĂTILOR EXTRASCOLARE 

ÎN PROCESUL DE ÎNVĂTĂMÂNT 
 

Maguran Dorina-Violeta 
Liceul ,,Ioan Buteanu” Gurahonț 

Localitatea Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 
 
 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/muzică pentru copii, etc.); 
 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

În opinia mea, activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, elevii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul.                                   

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează elevii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: drumețiile, excursiile, piesele de teatru, , atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. 

Elevii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin jocuri de rol,  
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească, în primul rând, o gândire 
independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi 
modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este, însă, 
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important ca educatorul  să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi 
tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i 
învățăm să se adapteze.”(Maria Montessori) 
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Procesul  educațional  din  grădiniță  presupune  și  activități  extrașcolare, realizate  dincolo de  

procesul  de  învățământ. Aceste  activități  au  un  rol  și  un  loc  bine  stabilite în formarea 
personalității copiilor de vârstă preșcolară. Acestea sunt activități desfășurate în grădinițăși  în afara 
ei și se  realizează  sub îndrumarea  atentă a educatoarelor. 

Educaţia  prin  activităţile  extrașcolare  urmăreşte  identificarea  şi  cultivarea corespondenţei  
optime  dintre  aptitudini,  talente,  cultivarea  unui  stil  de viaţă civilizat, precum  şi  stimularea  
comportamentului  creative  în  diferite  domenii. 

Scopul   desfășurării  activităților  extrașcolare  este   Acela  de a dezvolta  unele  aptitudini 
precum: 

-antrenarea  preșcolarilor  în  activități  cât  mai  variate, bogate  în  conținut; 
-cultivarea  interesului  pentru  activități  socio-culturale; 
-facilitarea   integrării   preșcolarilor   în  mediul  școlar; 
-fructificarea  și   încurajarea  talentelor  personale  ale   preșcolarilor. 
Vizionarea emisiunilor  muzicale,  de teatru  pentru  copii, distractive  sau   sportive, stimulează  

şi  orientează  copiii  spre  unele  domenii  de  activitate: muzică,  sport,  poezie, pictură.  
Concursurile pe  diferite  teme  sunt, de  asemenea,   momente  deosebit  de atractive pentru  
preșcolari. 

Dacă  aceste  activități  extrașcolare  sunt  organizate într-o atmosferă placută vor stimula 
spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce 
la bun  sfârşit exerciţiile şi va  asimila  mult  mai  uşor  toate  cunoştinţele. 

Activităţile  extraşcolare, bine organizate, sunt atractive la orice vârstă. 
Ele interes, produc  bucurie, facilitează  acumularea  de cunoştinţe,  chiar  dacă  necesită un 

efort  suplimentar. 
Prin  intermediul  activităților  extrașcolare  copiilor li se dezvoltă  spiritul  practic, operaţional,  

manualitatea,  dând  posibilitatea  fiecăruia  să  se  evidențieze conform aptitudinilor personale. 
La  varsta   preșcolara,  copiii  sunt  foarte  receptivi  la  tot  ce  li  se  arată  sau  li  se  spune in  

legatură  cu  mediul,  fiind  dispuși  să  acționeze  în  acest  sens. 
Ca  educatoare,  trebuie  să  oferim  în  mod  gradat,  în  acord  cu  particularitățile  de  vârstă, 

cunoștințe  științifice, să  organizăm activităti  educative  privind  protejarea  mediului înconjurător:  
curățarea parcului,  a mediului de joacă,  ocrotirea unor animale. 

Vizionarea  emisiunilor  muzicale,  de  teatru  pentru  copii,  distractive  sau  sportive, urmată  
de  discuții  pregătite  în  prealabil,  pe  lângă  faptul  că  realizează  completarea  unor aspecte  
educative,  stimulează  și  orientează  copiii  spre  unele  domenii  de  activitate:  muzică, sport,  
poezie,  pictură, etc. 

Activităţiile  extrașcolare   moral-civice,  alături  de  celelalte  activităţi  desfăşurate  în grădiniţă  
pe  nivele  de  vârstă,  contribuie, prin trăirile  afective,  emoţii puternice,  generate de exemplele  
oferite  de  eroii  neamului,  la  formarea, în  sufletul  copiilor,  a  unor  sentimente morale,  care  se  
vor   transforma  în  convingeri  ferme  pe  parcursul  procesului  instructiv-educativ. 

În  concluzie  putem  spune  că  activitatea  extrașcolară  e  o componentă  educaţională 
valoroasă  şi  eficientă  căreia fiecare  cadru  didactic  trebuie  să-i  acorde  atenţie,  adoptând  el, în  
primul  rând,  o  atitudine  creatoare,  atât  în   modul  de  realizare  al  activităţii,  cât  şi  în relaţiile  
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cu  elevii,  asigurând  astfel   o atmosferă   relaxantă  care  să  permită  stimularea creativă  a  
copiilor. 

                             
 

         Bibliografie:  
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87; 

 * Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 
primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line:  

* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
 
 
 

279



 
Călător prin România 

- importanța excursiilor școlare - 
 
 

prof. Magyarosi Laszlo-Zoltan 
 
 
 
Excursia școlară reprezintă una dintre cele mai interesante, plăcute si utile activităţi 

extrașcolare, provocând contactul direct cu mediul, aceasta însemnând o percepere activă a unor 
zone geografice, peisaje, acţionând direct asupra acestora. Excursiile realizate cu clasa sunt 
importante deoarece copiii se cunosc astfel și în afara cadrului instituțional al școlii, își descoperă 
alte fațete și sunt o modalitate pentru elevii mai timizi, mai puțin integrați în grup, să își facă 
prieteni și să fie acceptați de către ceilalți.  

Excursiile școlare oferă elevilor șansa de a scăpa de rutina de zi cu zi și de a vizita locuri despre 
care au învățat în clasă. În timp ce la școală se studiază doar după materialele didactice, excursiile 
vin în continuarea experienței educaționale, în acest fel, școlarii înțelegând criteriile și subiectele ce 
le-au fost predate în clasă. 

La Colegiul Tehnic „C. D. Nenitescu” Baia Mare (director, prof. Mehes Adalbert),  în cadrul 
săptămânii ,,Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 2019” un grup de elevi din clasele IX – 
XII, însoțiți de profesorii colegiului au pornit cu bucurie spre orașele Alba Iulia – Sibiu – 
Sighișoara. Zâmbetul și emoția celor 45 de elevi au fost în armonie cu activitățile ce urmau a fi 
realizate în cele 2 zile de ședere.  

Programul a început cu vizitarea localității Alba Iulia, care se distinge în rândul orașelor 
românești prin întreaga sa viață istorică și culturală, prin monumente și lăcașuri de cult, prin cetatea 
bastionară și muzee, dar mai ales prin faptul că este „Cealaltă Capitală” – Orașul Marii Uniri din 
1918. Fortificația bastionară a apărut în Alba Iulia în secolul al XVIII-lea, acoperind urmele 
castrului roman și a cetății medievale. Construită la porunca casei imperiale de Habsburg, în 
contextul înfrângerii turcilor sub zidurile Vienei în 1683 și a relațiilor tensionate cu Principatul 
Transilvaniei, cetatea a îndeplinit în principal un rol militar, dar și politic și social.  Cetatea Alba 
Carolina, numită așa în cinstea împăratului Carol al VI-lea de Habsburg, a fost construită între 
1715-1738, urmând stilul Vauban, sub „bagheta” arhitectului italian Giovanni Morando Visconti. 

Periplul nostru a continuat într-una dintre cele mai frumoase localități din Transilvania, Sibiul, 
orașul cu un iz romantic aparte, adăpostind numeroase obiective turistice, majoritatea fiind 
concentrate în centrul istoric și în jurul acestuia: pasaje secrete, ceainării, cel mai vechi restaurant 
din România, turnurile breslelor, casele vechi împodobite cu flori și Podul Minciunilor. Cel mai 
cunoscut loc din Sibiu este Piața Mare cu Turnul Sfatului care a fost construit în secolul al XIII-lea 
este cel mai fotografiat obiectiv turistic, având o istorie bogată, îndeplinind în cursul istoriei, mai 
multe roluri: turn de observație, foișor de foc, depozit de grâne, închisoare și muzeu.  

Următorul punct al programului nostru a fost vizitarea orașului Sighișoara, fapt ce a constituit o 
zi memorabilă pentru întreg grupul, inclusiv pentru cei patru profesori însoțitori. Sute de mii de 
turişti din toate colţurile lumii vin an de an la Sighişoara, un loc plin de istorie, poveşti frumoase şi 
autentic. E un oraş de care te-ndrăgosteşti la prima vedere şi-l porţi în inimă toată viaţa, un loc în 
care în care îţi aduci aminte cine eşti de fapt.  

Primul obiectiv vizitat de grupul nostru a fost Turnul cu Ceas, simbolul oraşului, care astăzi 
găzduieşte Muzeul de Istorie, singurul din ţară cu expoziţia de bază amenajată pe verticală. Înainte 
să urcăm pe vestita Scară a Şcolarilor, ne-am oprit pe străduţele înguste ale oraşului, realizând 
fotografii, respirând istorie şi magie printre valurile de iederă și ghivecele de flori. După o poză de 
grup, ca dovada înfrățirii prin metacunoaștere, elevii și - au luat rămas bun de la aceste zone 
mirifice, cu dorința de a le revedea cât mai curând. 
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În concluzie, remarc că excursiile, cu un puternic caracter inter- și transdisciplinar,  contribuie la 
creșterea interesului școlarului pentru studiu, măresc orizontul geografic al copiilor, fac legătura 
dintre teorie și practică și sunt bune ocazii de cunoaștere și autocunoaștere, de a crea legături care se 
pot transforma în prietenii de durată. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ȘI 

IMPORTANŢA LOR ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
 
 

Profesor  Mahu Cornelia Oana 
Școala Gimnazială, Comuna Păstrăveni, Neamț 

  
 
 
Experienţa practică a evidenţiat de-a lungul timpului că activităţile desfăşurate în afara şcolii 

joacă un rol important în ceea ce priveşte înţelegerea de către elevi a fenomenelor care se petrec în 
jurul nostru, determinându-i să gândească dincolo de limitele lor, să le dezvolte spiritul de a lucra în 
echipă, să cunoască într-o altă lumină percepţia despre mediu.  

Activităţile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învățământ, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor. Aceste 
activități dețin un evident caracter atractiv, astfel încât copiii participă la ele într-o atmosferă 
relaxată, cu însufleţire şi dăruire. Succesul lor este garantat dacă se manifestă din partea adultului 
încredere în imaginaţia, bucuria şi dragostea din sufletul copiilor. Scopul activităţilor 
extracurriculare este antrenarea copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor deținute de către copii cu atitudinile caracteriale 
adecvate. 

Necesitatea cunoaşterii de către elevi a importanţei mediului în care trăiesc, include şi 
conştientizarea acestora privind frumuseţile şi valorile capitalului uman şi natural. Insuflând elevilor 
dragostea pentru frumuseţile naturii, ne asigurăm că şi generaţiile viitoare vor aprecia aceste bogăţii 
şi le vor lăsa moştenire mai departe. 

De aceea, şcoala românească a încetat demult să mai fie doar un loc unde se transmit şi se 
verifică conţinuturi, informaţii. Astăzi, şcoala tinde să fie un loc unde elevii învaţă să devină oameni 
responsabili, sensibili la problemele de mediu din jurul lor, fiind gata oricând să încerce să producă 
schimbări în bine, prin efortul lor propriu. O modalitate de a produce aceste schimbări este chiar cea 
referitoare la activităţile extraşcolare care implică de cele mai multe ori ieşiri sub diferite forme: 
excursii, vizite, drumeţii, în natură. 

Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică şi psihică a 
copilului/ elevului. Prin intermediul acestora, copilul/ elevul învaţă să interacţioneze cu cei din jur şi 
își valorifică potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii). Asemenea activități, 
spunea Ioan Nicola (2000, pp. 277-278), „generează relații de prietenie și întrajutorare, fortifică 
simțul responsabilității și statornicește o atitudine justă față de colectiv și față de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii/ copiii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci 
și în inițierea și organizarea lor”. 

Tot activităţile extracurriculare sunt cele care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei 
cooperante. Libertatea de exprimare, libertatea de acțiune, precum și relațiile cu colegii îmbogățesc 
experiențele sociale ale copiilor/ elevilor.Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către 
alte acțiuni la fel de importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie. Contextele variate de 
realizare a acestor activități, crește apetitul pentru inițiativă, pentru competiție, în general. Ioan 
Nicola (2000) ridică problema raportului dintre cooperare și competiție în cadrul activităților 
extracurriculare, precum și raportul dintre competiție și conflict.„Nu este exclus ca spiritul de 
competiție să alunece pe panta unor rivalități dintre elevii aparținând unor grupe diferite, rivalitate 
care înăbușe spiritul de cooperare” (I. Nicola, 2000, p. 277). 

Educaţia extracurriculară îndeplineşte patru funcții specifice:  
 funcţia de petrecere a timpului liber 
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  funcţia social-integrativă 
  funcţia formativă  
  funcţia vocaţională. 

1. Funcţia de petrecere a timpului liber este asigurată prin modalitățile oferite de activitățile 
extracurriculare de petrecere a timpului liber în mod educativ, util și formativ; 

2. Funcţia social-integrativă - prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le oferă, cultivă 
solidaritatea şi cooperarea între copii/ elevi respectiv, grupuri de copii/ elevi; 

3. Funcţia formativă, atât pe plan cognitiv şi operaţional, cât mai ales pe planul interiorizării 
valorilor morale, estetice şi spirituale; 

4. Funcţia vocaţională, făcând posibilă descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor copiilor/ 
elevilor. 

Activitățile extracurriculare, ca și cele didactice, se proiectează în timp, planificarea corectă 
fiind una dintre premisele eficienței sistemului de muncă educativă, în afara activităților derulate în 
grădiniță. Un plan bine organizat trasează atât perspectiva generală, cât și căile concrete de realizare 
a diferitelor activități educative. Planificarea corectă trebuie să aibă obiective bine conturate, 
evitând greșelile și fenomenele negative, cum ar fi activitățile cu caracter întâmplător ce ar genera 
egoismul, indiferența. Activitățile extracurriculare se caracterizează printr-un mare dinamism, iar 
planificarea nu poate să prevadă  întrebările ce pot apărea pe parcurs. 

Copilul are capacitatea de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate păstra, ce nu îi este de 
folos sau ce nu este atractiv pentru el. A experimenta şi a cunoaşte liber îi poate permite apoi să 
simtă ceea ce este potrivit pentru el. 

De exemplu, într-o plimbare scurtă în oraşul/ satul natal, elevii pot învăța cum să se orienteze pe 
hartă, să facă o schiță a oraşului/ satului, să identifice fauna și flora zonei, tipurile de roci etc.  Toate 
plimbările  se pot face cu planul în  mână, iar astfel elevul va descoperi oraşul/ satul şi în natură şi 
pe hartă. De multe ori, elevii care au rezultate slabe la învățătură sunt activi, responsabili de 
îndeplinirea sarcinilor date, se adaptează mult mai uşor la situații noi. Plimbarea trezeşte 
curiozitatea copilului, chiar dacă a trăit de la naştere în localitate, îl pune în contact de la început  cu 
natura, îl eliberează de manual şi îi dă încredere în puterile sale intelectuale. Plimbarea este şi un 
bun prilej de odihnă, de recreere, dar şi de apropiere sufletească între profesor şi elev, de dezvoltare 
a spiritului de solidaritate şi de lucru în echipă. Cunoştințele acumulate în subconştient sunt un teren 
fertil pentru cunoştințele viitoare. Cunoscând problemele de mediu cu care se confruntă localitatea, 
elevii îşi pot schimba atitudinea față de mediu, asumându-şi responsabilități în lupta împotriva 
poluării şi acționând pozitiv. 

 Descoperirea adevărului se realizează numai prin activități extraşcolare, de tipul excursiilor, 
plimbărilor, vizitelor, drumețiilor, expedițiilor, experimentelor sau  aplicațiilor fie în orizontul local, 
fie în împrejurimi. Ȋn vastul „laborator al naturii”, elevii îşi pot consolida cunoştințele teoretice, iar 
cele care rămân în memoria elevilor sunt cele adunate în timpul unor astfel de activități pentru că le 
dezvoltă spiritul de observație, gândirea, imaginația, atenția, îi face să fie mai îndrăzneți nefiind 
descurajați de ideile celorlalți, de a le forma deprinderi comportamentale necesare unui cetățean 
civilizat.  
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,,Rolul activităţilor extracurriculare 
în dezvoltarea personalităţii elevilor” 

 

Prof. înv. preșc: Maimuț Roxana Ionela 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DR. ALEXANDRU M. POPESCU,, 

PONOARELE, GRĂDINIŢA PONOARELE 
 
 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul 
vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 
formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi 
de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și  conţine 
majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 
activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile 
educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor 
interese, în mod particular pentru fiecare persoană.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor 
şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.   Din 
acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 
educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 
verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale.  Accentul este pus 
acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   informaţiile,   de   a   forma 
deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 
obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.   

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  
locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie 
modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
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culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii 
şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 
şi util  şi   de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative. 

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   
spectacole   imprimă   copilului   un   anumit   comportament,   o   ţinută   adecvată   situaţiei, 
declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi.   

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor   şi   resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 
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Educația extracurriculară ocupă un rol foarte important în formarea personalității preșcolarilor, 

deoarece contribuie la gîndirea și completarea procesului de învățare.  
 
Procesul educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare iar 

parteneriatul educațional este necesar. Datorită activităților extrașcolare se pot dezvolta și explora 
anumite înclinații și aptitudini ale copiilor.  

 
Fiind activități atregătoare, copiii participă cu drag, pentru că se îmbină armonios utilul cu 

plăcutul. Ca activități extrașcolare amintim: excursiile, plimbările, taberele, piesele de teatru, 
atelierele creative, vizitele la muzeu, la grădina zoologică, etc. 

 
Activitățile extracurriculare îi ajută pe cei mici să se adapteze mult mai ușor la condiții și medii 

noi, uneori dificile.  
 
Este important ca în aceste activități cadrul didactic să fie creativ, pentru a atrage copiii, să le 

trezească curiozitatea, imaginația și dorința de a participa la desfațurarea acestora. Este important să 
dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor și activităților. Scopul activităților extrașcolare este de a 
antrena copiii în activități căt mai variate dar și bogate în conținut.  

 
Aceste activități sunt importante într-o lume dominată de mass-media, care contribuie la 

transformarea copiilor în persoane cu handicap emoțional cît și de comportament. Activitățile 
extrațcolare produc bucurie, copiilor li se dezvoltă spiritul practic și se autodisciplinează.  

 
Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea 

de a se implica. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea 
ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. 

 
În lucrarea intitulată “Descoperirea copilului”, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie: 

,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.  
 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi 

lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui 
demers. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Prof. înv. prim. Major-Bartha Zita 
Școala Primară Cristur, Cristur-Crișeni, Sălaj 

 
 
 
Moto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul părăsească băncile ei nu ca specialist, 

ci ca o personalitate armonioasă.’’ (Albert Einstein)                                                                                              
 
 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală.Educaţia non-formală 
completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de invăţământ, 
dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 
acumulate informal.  

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt 
progresul social-uman.  

Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea activă, 
conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. Diferenţierea şi individualizarea demersului 
educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor 
este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, care să permită individualizarea 
invaţământului, astfel încât fiecare elev să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile 
creatoare prin procesul învăţării.  

Cercetările relevă că învăţarea activă este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a 
elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar educaţia non-formală sprijină acest demers. 
Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând 
integrarea eficientăşi rapidă a elevilor în colectivitate.  

Această integrare facilitează la randul ei procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip 
de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele 
propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii 
exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în 
succesul şcolar. Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura 
organizaţională a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de 
corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să 
trăiască experienţe de viaţă competitive.  

Elevii pot să decidă în bună măsură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor de 
realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac 
parte. Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev 
posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul 
încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului 
şcolar. Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de 
adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a 
comportamentului în grup. 
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Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la concursuri de 
creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc. Prin participarea 
la concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi străine, festivaluri naţionale de 
teatru în limbile de circulaţie internaţională, proiecte interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de Ziua 
Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi momente artistice dedicate Săptămânii 
Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei elevii se familiarizează cu limba, cultura, 
tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să 
fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora. Datorită 
caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un prilej de 
lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc la 
formarea competenţelor transdisciplinare. Educaţia religioasă,componentă extrem de importantă a 
personalităţii umane, este un alt obiectiv al educaţiei non-formale.                                                                          

  Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul creştin, elevii îşi însuşesc cultura 
religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături 
pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, respect, frăţie, solidaritate umană). 
Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la sărbători, transpunerea în fapte a unor 
maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de iconografie pe sticlă sunt deosebit de 
importante în realizarea educaţiei religioase. Aceste activităti crează o legătură strănsă dintre elevi 
si comunitate. Tradițiile legate de sărbători sunt cunoscute de elevi ex.,,Colindatul,, , ,,Stropitul de 
Paști,, .În zona noastră ritualui stropitului s-a păstrat și în zile noastre.Acest ritual este specific zonei 
în comunitățile religiei reformate și catolice.Prin învățarea poezioarelor de stropit dezvoltă atât 
limbajul cât și vocabularul activ. Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la 
realizarea educaţiei esteticea elevilor, componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt 
activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate 
aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei opere de artă etc.  

 Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor 
etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi 
respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt învăţaţi 
să respecte libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea 
pentru propriile fapte, să aibă o atitudine participativă.  

Relația cu părinții, cetățenii satului, comunității din care fac parte favorizează atmosfera 
motivantă care duce la formarea omului modern,flexibil care se adaptează situației și se descurcă în 
jungla care se numește: Viață. 

 

289



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MALIC MINE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA-VODĂ 

 
 
Traversăm o perioadă cu numeroase schimbări în plan social dar în cel educațional. ”Educatorul 

este un om care ține cu mâinile sale tutelare pe acelea ale copilului, pentru a-l acompania la primele 
lui explorări în lume” (M. Debesse) 

În această lume în continuă schimbare- aflată sub presiunea competițiilor de orice fel- părinții, 
educatorii, oamenii de afaceri, comunitățile locale se străduiesc împreună să încurajeze sistemele de 
îmbunătățire a educației, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. 

Activitatile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea unui copil. S-a constatat că 
activitătile extrașcolare contribuie la formarea unei atitudini pozitive fată de învătat, creșterea 
performanțelor academice ale copilului, dezvoltarea abilitătilor practice, dar și a abilitătilor de a 
rezolva probleme.  

Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală, dar 
realizate în alt context și după alte reguli. 

Atunci când mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara 
cadrului formal al școlii și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou 
și învață mult mai ușor, din experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de 
înțeles. 

Tipuri de activități extrașcolare: 
- Excursii 
- Vizite la muzee 
- Spectacole de teatru 
- Serbări școlare 
- Concursuri, olimpiade școlare 
- Participări la slujbe religioase  
De asemenea deosebit de apreciate sunt și activitățile extrașcolare realizate de către elevi în 

funcție de aptitudinile și preferințele acestora: 
- Activități sportive (înot, artele martial, sporturi de echipă) 
- Activități creative (atelierele de pictură, confectionare de obiecte hand-made, atelierele de 

teatru, de scriere creativă) 
- Limbi străine  
- Activități muzicale (canto ),  
- Activități artistice (dans artistic, balet). 
Toate activitătile extraşcolare sunt benefice copilului numai în măsura în care numărul şi 

specificul lor sunt adecvate vârstei. 
Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 

colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. Aceste activitati pot contribui la creșterea încrederii în sine, la cresterea 
spontaneitătii și creativitătii, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
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tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde. 

Este important însă ca implicarea copilului în diverse activităţi, să ţină cont pe de o parte de 
dezvoltarea specifică vârstei sale, iar pe de altă parte, de abilităţile şi aptitudinile psihologice proprii 
lui. 

Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
școlii. Acesta este un motiv pentru care elevul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, ca este prea greu sau prea mult. 

Olimpiadele și concursurile sunt considerate activitaţi extraşcolare importante pentru elevi. 
Parintii au nevoie să știe ca impunerea obținerii unor performanțe în aceste activităti extrașcolare, 
conduce la crearea unei presiuni, a unei tensiuni și poate avea drept rezultat refuzul copilului, 
retragerea, dispariția oricarui interes și, pe termen mai lung, aparitia unui complex de inferioritate. 

Pe de alta parte, aceste activitati pot contribui la cresterea încrederii în sine, la creșterea 
spontaneitătii si creativitătii, la dezvoltarea unor opinii și a unor ințtiative. 

Activităţile extrașcolare pot cuprinde teme privind stilul de viaţă sănătos, educaţia ecologică şi 
protecţia mediului, precum şi activităţi de conştientizare a economisirii energiei şi a colectării 
selective. Importante sunt şi activităţile de pază, pentru stingerea incendiilor, de educaţie rutieră sau 
pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă. 

În acelaşi context al ofertei de activităţi pentru timpul din afara orelor de clasă, elevii claselor 
primare preferă excursiile, datorită posibilităţii de vizitare şi cunoaştere a numeroase locuri şi de 
interacţionare cu alţi oameni. Activităţile de tip sportiv, de tip cultural şi tradiţional, dar şi 
sărbătorirea diferitelor zile locale se află printre cele mai aşteptate activităţi extrașcolare pentru 
elevi. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului elevilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Dumitru Gherghina, Didactica Nova, Editura Nova, Craiova, 2008 
2. Adina Băran- Pescaru, Parteneriat în educație, Editura Aramis, 2004 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Profesor înv. primar și preșcolar Manea Alexandra 
Școala primară Odăile-com. Puchenii-Mari, jud. Prahova 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
școlarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătorile, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi 
stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de 
teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare. Copiii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca învățătorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în raport cu dezvoltarea cognitivă şi 
afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o 
mare varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu. 
Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura si respectul 
pentru frumusetile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia întipărindu-şi 
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în memorie unele aspecte care poate vor fi de neuitat pentru ei, şi le vor întipări în memorie pentru 
tot restul vieţii.  

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările 
pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens: Ziua mamei, 
Ziua copilului, Sfârşit de an; Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua 
recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, 
Carnaval;   

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor  TV, poate 
constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea 
unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, 
distractive sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează 
completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: 
muzică, sport, poezie, picture,etc. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite 
faze, pe diferite teme) „Lumina din sufletul mamei” „Concurs de mărțișoare”, „Școala nonviolentă” 
-promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, 
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente 
artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a 
activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum 
ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc.  

Parteneriatele ajută copiii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
copiii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul lor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea clasei de școlari. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o 
simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul acestor 
parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, 
dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite 
civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini 
de investigare, cercetare etc. 

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
susţin derularea unor proiecte implicând în mod direct copilul prin personalitatea sa. Implicarea 
copiilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi  internaţional a crescut  în ultimii  ani 
acesta  dovedind interesul crescut  al copiilorr faţă de unele  activităţi educative. Prin  participarea la 
astfel de proiecte copiii îşi dezvolta  aptitudinile artistice  şi literare, spiritul de echipă - (în 
realizarea lucrărilor  colective), îşi vor testa aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare calităţile 
artistice . 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase.  

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR  

PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 
 
 

prof. Manea Catalina Mihaela 
Sc. Gimnaziala Pufesti, jud.Vrancea 

 
 
Complexitatea procesului de învăţământ, multitudinea obiectivelor pe care le vizează marea 

diversitate a capacităţilor de învăţare, a aptitudinilor şi intereselor elevilor face necesară utilizarea 
unei game variate de activităţi în vederea realizării finalităţilor educaţiei. 

Procesul de diferenţiere a formelor de organizare a învăţării a fost declanşat la începutul 
secolului XX-lea sub presiunea amplificării volumului de informaţii ştiintifice, tehnice, culturale şi 
artistice, precum şi a trebuinţei elevului de a-şi întregi educaţia şcolară prin alte modalităţi de 
cunoaştere. Prin aceste activităţii se realizează obiective prioritare ale procesului de învăţământ şi 
anume: educarea atitudinii copilului faţă de învăţătură, faţă de necesitatea frecventării şcolii, 
educarea respectului faţă de sine. Toate aceste obiective se pot realiza prin activităţi extracurriculare 
care să continue ce s-a inceput la ore sau să consolideze aceasta muncă. 

Activităţile extraşcolare oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor 
încă din clasele primare, fiind factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor 
acestora. Concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole, aceste 
activităţi complementare imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, se 
declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţiile extrascolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat. 

Din multitudinea de manifestări menite să contribuie la formarea personalităţii umane, 
activitatea cultural-artistică este deosebit de eficientă. Ea a devenit familiara copiilor şi părinţilor 
ţinănd cont de faptul că în fiecare an şcolar organizează cu ocazia diferitelor evenimente 
importante: 1Decembrie, Craciunul, Anul Nou, 8 Martie, Paştele, 1Iunie etc. 

Serbarile au un caracter stimulator atât asupra adulţilor, cât şi asupra copiilor a căror activitate 
este dominată de stări afective puternice ce le îmbogăţesc universul, le nuanţează viaţa afectivă, 
contribuie le dezvolatrea simţului de răspundere prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune, 
favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe tot parcursul repetiţiilor. 

În organizarea unei serbări trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice cum ar fi: toţi elevii 
să fie mobilizaţi să participe activ la pregătirea şi susţinerea spectacolului, învăţătorul trebuie să 
aibă o concepţie clară şi precisă asupra conţinutului serbării care trebuie să fie accesibil vârstei 
copiilor, programul să nu fie încărcat iar serbarea să nu dureze mai mult de o oră şi jumătate, 
repetiţiile să se facă la început individual apoi se asamblează toate punctele. 

În asamblul activităţilor cu copii, carnavalul este una dintre activităţile educative cu cele mai 
mari valenţe de atractivitate pentru copii de orice vârstă. Prilej de bucurie, dans, cântec, amuzament, 
atmosferă de bună dispoziţie, prezenţa unor personaje mascate, a unor momente atractive constituie 
pretexte de  a strecura în ţesătura carnavalului cele mai variate şi interesante teme. 

Altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, îl reconfortează, îi 
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale dar şi îmbogăţirea orientului cultural-ştiinţific. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea ofera copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală sau acasă, să 
deseneze, să confecţioneze modele variate. 

În stimularea creativităţii, un rol important îl are şi biblioteca şcolară care îl pune pe copil în 
contact cu cărţi pe care acesta nu le are şi nu le poate procura. Lectura este cea îl ajuta la 
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dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii pe care copii le vor folosi mai tarziu 
în orice altă împrejurare. 

Şezătorile literare reprezintă o modalitate foarte eficientă de îmbogăţire a cunoştinţelor şi, 
implicit, de cultivare a capacităţilor de vorbire. Lectura în afara clasei contribuie în mare măsură la 
lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor, la formarea unui vocabular bogat, la o exprimare 
aleasă, corectă, literară. 

Activităţile extracurriculare bine pregătite sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Elevilor li se dezvoltă spiritul practic operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
aptitudinilor sale. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, 
de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Înv. Manea Zînica 
Școala Gimnazială Pribești 

 
 
Activitățile extrașcolare reprezintă calea spre întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa 

clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 50 de minute. Atmosfera din cadrul activităților 
extrașcolare, este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării 
unor experienţe noi. 

Copii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesorii 
sunt dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul 
românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii „poate mai umane” 
decât se pot stabili în cadrul unei ore de curs. Cu această  experienţa  a activităților extrașcolare și a 
celor cinci zile din ,,Școala Altfel”,în care şcoala şi-a schimbat mersul, ne-am obişnuit de-a lungul 
anilor. 

Din perspectiva învățătorului, iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni pierdute, dar după 
această săptămână am constatat că elevii mei erau foarte încântați de activitățile desfășurate și 
așteptau cu nerăbdare săptămâna din anul următor. 

Ulterior, am fost surprinsă de un sentiment pe care nu am mai avut niciodată ocazia să îl traiesc. 
Acela al lipsei presiunii unui clopoţel, a tablei, a testului care urma. 

Activitățile extrașcolare cât și cele desfășurate în săptămâna ,,Școala Altfel” sunt o combinaţie 
de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără a fi stresați de prezența catalogului. În 
cadrul acestor activități, pentru profesori este o ocazie de a-i cunoaşte mai bine pe elevi, de a întări 
relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare transdisciplinară. Astfel, 
noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele pentru care se implică în 
activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

Aceasta este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o 
modalitate de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul 
dintre conţinutul învăţării şi elev.     

Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe 
probleme ale vieţii reale, pe problemele importante,aşa cum apar ele în contextual cotidian. Astfel 
stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între 
acestea şi posibilităţile interioare ale copilului. Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de 
focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare.  

Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a neglija însă îndrumarea şi 
orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de învăţare. Putem face învăţarea 
mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de stimuli şi 
condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca activitatea să 
devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. 
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Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi elevul sau 
grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii 
didactice. Putem grupa într-un singur generic obiective ale mai multor discipline planificate în 
cursul săptămânii în cadrul unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale 
disciplinelor să se contopească în teme de activităţi transdisciplinare. 

În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, 
aceiaşi noţiune o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi 
în ritmul propriu al fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii:imaginează, 
construieşte, cercetează, creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i 
se oferă, originalitatea constând în aceea că nu preia modelul învăţătorului. Competiţia trece pe un 
plan secundar, prioritară devenind colaborarea, munca în echipă, bazată pe sprijin reciproc pe 
toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată 
asupra procesului de elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. 

În cadrul activităților extrașcolare, elevii mei sunt extrem de curioși să participe la noile 
activități. Am constat că sunt extrem de preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse. Am 
îmbinat utilul cu plăcutul, și astfel totul s-a desfășurat cât mai frumos. Activitățile despre circulație, 
ppt-ul despre Iisus, încondeierea ouălor se împletesc cu momentele de relaxare în aer liber. Plini de 
entuziasm și bucuroși că  participă la toate activitățile propuse, elevii mei  prezintăt părinților, 
produsele finale. 

 

Bibliografie: 

 
1. Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană; 
2. Ciolan, Lucian, 2008, Invățarea integrată, Editura Polirom, I    
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 

Prof. inv. primar Manghera Mihaela                                                     
Liceul Tehnologic Tismana 

 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor.   

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.Activităţile extraşcolare au unele particularităţi 
prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, 
duratei, metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor 
extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege 
conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea 
devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei – care stimulează valori, 
aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, 
comunicarea, abordările bazate pe 28 iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc la formarea 
unor personalităţi complete şi complexe. 
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Exemple de activităţi extraşcolare 

 

   Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
   Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 
   Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o 
lume dominată de mass-media şi mă refer la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slab dezvoltaţi intelectual. 
    Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere. .  
    Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL DIN GRĂDINIȚĂ 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. MANOLACHE LOREDANA 
GRĂDINIȚA P. P. NR. 44, CONSTANȚA 

 
 
Preşcolaritatea este perioada în care copilul achiziţionează 80% din abilităţile pe care le 

foloseşte la vârsta adultă. În cea mai mare parte aceste achiziţii se fac în contextul interacţiunilor 
zilnice pe care copilul le are cu ceilalţi adulţi şi copii. Grădinița, prin toate tipurile de activități 
desfășurate, își pune amprenta într-un mod definitoriu asupra acestor achiziții atât de valoroase 
pentru copii.  

Activitatea extracurriculară, în sine, prin structura, conţinut specific, este firesc complementară 
activităţii de învăţare realizată în clasă.            

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor 
obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei; ele sunt activităţi extracurriculare şi se 
desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se 
arată cu ajutorul imaginilor sau a substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este 
absolut indispensabilă). Rolul educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în 
acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-
civice, să creeze şi să organizeze activităţi educative stimulative.  

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc  

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfactii, bucurii, creeză buna dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic 
si psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezenta, precum şi în atmosfera 
sărbătorească, deschisă ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm 
copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de 
factorii educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
  organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
  copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 sunt caracterizare de optimism şi umor; 
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
In acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare au un caracter colectiv care conduc la  
« sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup, să aparţină unui grup. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 

P. I. P. Manolachi Daniela 
Școala Gimnazială I. I. Mironescu-Tazlău 

                                                  
 
                                                                              
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  

Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 
profesorul însăşi să fie creativ. 

   Activităţiile extrascolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv. 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
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naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
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IMPORTANTA ȘI SCOPUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 

 
 

Profesor Manolachi Liliana 
Școala Gimnazială,, Lucian Grigorescu" 
Localitatea Medgidia, Județul Constanța 

 
 

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.  

Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au nevoie de aceste activităţi prin care să-şi 
poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, creşterea sentimentului valoric personal, 
creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 
descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire.         

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.    

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa.            

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  
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Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
             

Clasificarea activităţilor extracurriculare       

Pornind de la criteriul locului desfășurării activităţilor extracurriculare, precum și al instituţiei 
care le gestionează, putem clasi ca activitățile extracurriculare în: - activităţi extracurriculare 
desfășurate în cadrul instituţiilor de învăţământ, în afara curriculei și, eventual, în afara clasei; - 
activităţi extracurriculare desfășurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub coordonarea 
acestora; - activităţi extracurriculare desfășurate în instituţiile de învăţământ, dar organizate de alte 
instituţii cu funcţii educative; - activităţi extracurriculare desfășurate în afara instituţiilor de 
învăţământ și organizate de alte instituţii cu funcţii educative. 
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http://www.slineamt.ro/apostolul/invatamantul-primar/importanta-activitatilor-extrascolare-in-

procesul-de-formare-a-elevilor/ 
http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/invp/invp10.pdf 
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SISTEMUL DE EDUCAȚIE DIN IRLANDA 

 

 
PROF. MANOLE  CONSUELA  ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29   
ȘI ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 28, GALAȚI 

 
 
 

Educația preșcolara 
 
Educația preșcolară este realizată de organizații private și în majoritatea cazurilor nu este 

gratuită. Costul variază în funcție de zonă, organizație și vârsta copilului. Creșele acceptă copii cu 
vârsta între 3 luni și 6 ani. 

În afara creșelor, mai sunt și alte servicii pentru copii preșcolari, precum serviciile sezoniere cu 
program de durată maxim 3,5 ore. Printre acestea se numără grupurile Montessori sau grupurile de 
joacă (playschool). 

 

Învățământul primar (primary school) 

Există trei tipuri de școli primare in Irlanda: școli primare finanțate de stat, școli speciale și școli 
primare private. Școlile finanțate de stat se mai numesc și școli naționale (”national schools”) și 
includ școlile religioase (”religious schools”), școli multi-culturale (”multi-denominational 
schools”) și școli irlandeze (”Gaelscoileanna”) unde toată programa se predă în limba irlandeză. 

Deși înscrierea copilului la școlile finanțate de stat este gratuită, în practică aceste școli pot cere 
părinților o contribuție voluntară pentru a finanţa achiziţionarea unor echipamente, cum ar fi 
calculatoare, echipamente sportive sau de a moderniza anumite instalaţii. Probabil veţi fi rugat să 
contribuiţi sau să luaţi parte la activităţi de colectare a unor fonduri extrabugetare pentru şcoală, dar 
participarea dumneavoastră la astfel de activităţi întotdeauna trebuie să fie de bună voie. Şcolile 
finanţate de stat nu vă pot obliga să faceţi contribuţii. Va trebui să acoperiți doar costurile pentru 
uniformă şi cărți, care ajung în medie 400 de euro anual. 

 
Aproape toate școlile naționale din Irlanda sunt religioase, sub administrarea unei biserici sau 

alteia. Majoritatea dintre acestea sunt administrate de Biserica Catolică. Școlile multiculturale au 
crescut la număr în ultimii ani. Majoritatea sunt sub sigla ”Educate Together”, o organizație 
educațională din Irlanda care își propune să ofere servicii egale tuturor copiilor, indiferent de religie 
si origine socială și culturală. În prezent există un număr de 68 de școli sub egida ”Educate 
Together”. 

 

Învațământul secundar (secondary school) 

Admiterea la liceu se face pe bază de aplicație, ca și în cazul admiterii în școala primară. 
Sistemul de învăţământ secundar include liceele, şcolile profesionale, şcolile publice sau cele 
generale şi liceele private. Majoritatea copiilor irlandezi frecventează cursurile liceelor private care 
deseori sunt conduse conform unor directive religioase, deşi profesorii din aceste licee nu sunt 
neaparat specialişti. În şcolile profesionale, şcolile publice sau cele generale nu se percep taxe. 
Aceste şcoli încearcă să asigure atât o educaţie teoretică, cât şi una tehnică, iar de obicei asigură 
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absolvenţilor şi adulţilor din comunitatea locală posibilităţi de educare suplimentară. Pentru şcolile 
private plata taxei este obligatorie.  

Școlile pot diferi foarte mult în ceea ce priveşte modul lor de funcţionare şi accentul pe care-l 
pun asupra examenelor, subiectelor de studiu, sportului, artelor, dezvoltării individuale, religiei, 
relaţiilor sociale, limbilor europene şi cunoştinţelor practice. Pentru a vedea dacă respectiva şcoală 
se pliază pe abilitățile sau necesităţile particulare ale copilului dumneavoastră, sfătuiţi-vă cu 
profesorii şi, dacă este posibil, cu alţi părinţi. 

 
Unele şcoli vor recurge la liste de aşteptare. Ele, probabil, vor favoriza copiii care au grad de 

rudenie cu personalul didactic sau care sunt înrudiţi cu elevi care studiază sau au studiat în trecut în 
aceeași școală. Unele şcoli secundare favorizează elevii proveniţi de la anumite şcoli primare.  

 
La fel ca școlile primare, liceele (școlile secundare) pot fi private sau finanțate de stat. Taxa de 

școlarizare pentru cele private variază între 5000 și 8000 de euro anual pentru un elev. De 
asemenea, indiferent de tipul de școală, va trebui sa acoperiți cheltuielile legate de examinare la 
admitere, uniforme și manuale care pot ajunge pana la 800 de euro anual, precum și pentru 
activitățile extrașcolare. 

 
Durata ciclului liceal irlandez este în general de 5 sau 6 ani. Copiii îşi încep studiile liceale la 

vârsta de 12 ani şi le termină în jurul vârstei de 17 sau 18 ani, timp în care s-au prezentat deja la 
două examene de stat în această perioadă. De altfel, întregul sistem de învăţământ irlandez este 
foarte mult concentrat în jurul examenelor. 

 
Anul şcolar liceal din Irlanda durează între prima săptămână a lunii septembrie şi prima 

săptămână a lunii iunie. Dacă elevul urmează cursurile pentru a obţine diploma de absolvire a 
anului III de studii (Junior Certificate) sau cele pentru a obţine diploma de absolvire (Leaving 
Certificate) atunci el va termina anul şcolar la sfârşitul lunii iunie din cauza examenelor. 

 

Diploma de absolvire a anului III de studii (Junior Certificate) 

După primii 3 ani de liceu, elevii susţin un examen pentru obţinerea diplomei de absolvire a 
anului III de studii (Junior Certificate). Acesta este în mare măsură echivalentul examenului de 
liceu din anul III de studii din Statele Unite ale Americii sau sub nivelul examenului susţinut de 
către elevii din Marea Britanie la vârsta de 15/16 ani (O-Level). 

În treapta de studiu a anului III, elevii trebuie să studieze limba engleză, limba irlandeză, 
matematica şi cel puţin alte 4 subiecte din planul de învăţământ. Ei pot opta, la alegere, pentru 
atâtea subiecte câte doresc. 

Diploma de absolvire (Leaving Certificate) 

Obţinerea diplomei de absolvire necesită încă 2 sau 3 ani de studii. Când susţin examenul, elevii 
au împlinit deja vârsta de 17 sau 18 ani. Pentru a reuşi, elevii trebuie să treacă examenul la 6 
subiecte de învăţământ: limba engleză, limba irlandeză, matematică şi o limbă europeană, la care se 
adaugă subiectele opționale. Elevii pot lua examenul la aceste subiecte cu următoarele grade: 
Onorabil (Hounours), Normal (Ordinary) sau Suficient (Foundation). Diploma de absolvire este în 
mare măsură echivalentul examenului din primul an universitar din Statele Unite ale Americii sau 
celui de bacalaureat din Marea Britanie, precum și a celui de bacalaureat din România. 
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Sistemul de puncte 

Dacă copilul dumneavoastră doreşte să urmeze cursurile unei universităţi sau ale unei unităţi de 
învăţământ superior, el va trebui să obţină un punctaj suficient de mare la examenul de obţinere a 
diplomei de absolvire. Va primi un număr de puncte pentru cele mai bune 6 calificative primite, 
punctajul cel mai mare începând cu A1 corespunzător pentru gradul Onorabil (Hounours). Punctajul 
de care are nevoie pentru a se înscrie la o unitate de învăţământ superior depinde de subiectul de 
studiu dorit. 
Dacă este interesat de unul dintre cursurile unde concurenţa este acerbă, cum ar fi medicina 
veterinară, stomatologia sau dreptul, vor trebui să obţină la examene un scor de peste 500 de 
puncte.. 
Dacă este mai atras de artă, afaceri, ştiinţă sau domeniile tehnice, va avea nevoie să obțină un 
punctaj mai mic. 

 

Învățământul superior 

În Irlanda admiterea într-o unitate de învăţământ superior se face, în general, prin concurs. La 
sfârşitul liceului, elevii susţin un examen pentru obţinerea diplomei de absolvire (Leaving 
Certificate), iar notele lor sunt convertite în puncte numerice pe baza celor mai bune 6 calificative 
obţinute. Se calculează aceste puncte şi se întocmesc clasamente pentru unităţile de învăţământ 
superior. 
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PROIECTUL DE PARTENERIAT – ŞCOALĂ – FAMILIE – GRĂDINIŢĂ – 
COMUNITATE – MIJLOC DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

 
 

Înv. Manole Luminiţa,  
Şcoala. Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud 

                       
                                         
În sens didactic, proiectul este o metodă interdisciplinară de învăţare. Învăţarea bazată pe 

proiect este o învăţare în profunzime în care copiii sunt stăpânii propriei munci, unde li se oferă 
libertatea de alegere dintr-o serie de posibilităţi stabilite de cadru didactic împreună cu elevii şi 
părinţii acestora şi în funcţie de interesele şi posibilităţile comunităţii. Acest tip de învăţare este 
croită după nevoile şi interesele individuale ale fiecărui elev, după specificul familiei din care 
provine, fapt destul de greu de împlinit în toate tipurile de activităţi  din programul şcolar. 

 
Proiectul este util copiilor cu niveluri diferite de competenţe şi abilităţi, abordarea subiectelor 

prin prisma educaţiei pentru calitate pregătindu-i pentru integrarea, în perspectivă, într-o societate 
democratică. 

 
Dintre multiplele proiecte şi parteneriate desfăşurate vă prezint un proiect educaţional în 

parteneriat intitulat „Învierea Domnului – bucurie sfântă”, derulat în perioada Postului Mare cu 
elevii ciclului primar din şcoală în parteneriat cu Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Aiud şi 
cu preşcolarii de la grădiniţele aparţinătoare şcolii. Prin acest proiect educaţional am căutat să 
insuflăm elevilor noştri dorinţa de a fi mai buni, mai curaţi, de a întâmpina sărbătoarea Învierii cum 
se cuvine păstrând obiceiurile şi tradiţiile româneşti locale, străvechi, căci aşa cum geografia oferă 
cunoaşterea configuraţiei spaţiale a pământului, esenţială pentru cunoaşterea patriei şi a întregii 
planete, iar istoria oferă cunoaşterea succesiunii temporale a generaţiilor umane, religia oferă 
perspectiva comuniunii eterne de iubire între Dumnezeu şi oameni, între Creator şi creaturi, între 
persoane şi popoare, contribuind astfel la nevoia comunităţii româneşti locale şi naţionale de a-şi 
păstra bogăţia şi identitatea spirituală şi de a transmite valorile permanente tinerei generaţii. 

 
În realizarea acestui proiect am pornit de la ideea că  fiecare dintre noi, prin ceea ce face, prin ce 

rosteşte, prin ce promovează, poate deveni fie salvatorul duhovnicesc sau fizic al semenului său, fie 
unealtă de nimicire a aproapelui. Din iubire nemărginită, Iisus ne–a salvat pe toţi din moarte la viaţă. 
De fiecare dintre noi depinde, aşadar, ca Învierea lui Hristos să reverse neîncetat lucrarea ei de viaţă 
dătătoare în sufletele noastre, ale tuturor. 

 
Copiii au o aptitudine deosebită pentru cunoaşterea tainelor încă din perioada preşcolară prin 

activităţile din grădiniţă şi continuată apoi în ciclul primar prin activităţile desfăşurate în şcoală. 
Pentru ei lumea nu e închisă, cum este pentru adulţi, ci este deschisă. Ei simt tainele, percep 
misterul, pentru ei totul rămâne fără graniţe, atât în orele de religie cât şi în orele de limbă şi 
literatură română când descoperă şi aplică învăţăturile creştine şi-L văd pe Dumnezeu prin fapte. 

 
Proiectul a avut ca scop cultivarea sentimentului religios, dobândirea de cunoştinţe referitoare la 

Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, la tradiţiile şi obiceiurile pe care românii le practică cu 
ocazia acestei sărbători, cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor; stabilirea şi 
întărirea legăturii dintre şcoală - grădiniţă şi biserică.                                        
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OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
     - Aplicarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele: religie, matematică, limba română, educaţie 
plastică, abilităţi practice, educaţie muzicală însuşite atât în grădiniţă cât şi în şcoală; 
     - Culegerea informaţiilor cu referire la tradiţiile şi obiceiurile specifice sărbătorii de Paşte; 
     - Cunoaşterea unor elemente religioase care definesc spiritualitatea poporului român; 
     - Stimularea activităţii în grup - colaborarea şcoală - grădiniţă – biserică; 
     - Descrierea şi identificarea elementelor religioase specifice sărbătorii pascale a credincioşilor 
ortodocşi; 
     - Cultivarea obiceiurilor creştine specifice sărbătorilor religioase de Florii”, şi „Paşti”; 

           
ACTIVITĂŢI  PROPUSE: 
 
Realizarea colţului religios al clasei/grupei 
 
- Sărbătorile primăverii,„Învierea Domnului – bucurie sfântă” – conversaţie cu 

învăţătoarea/educatoarea, preotul, reprezentarea acestora prin desene, colaje; 
- Florile primăverii: ghiocelul, vioreaua, zambila, narcisa, brânduşa -descrieri, observaţii.  
Tradiţii şi obiceiuri la români -Semnificaţia sărbătorilor pascale, simboluri pascale, obiceiuri 

pascale, legende privind ouăle roşii – descrieri, dezbateri, desene, colaje, fantezii din ouă. 
      Vine iepuraşul de Paşti  - scrisoare, colaje, lecturi. 
      Ajută-ţi aproapele… - activitate de întrajutorare – la familii nevoiaşe (bolnavi, vârstnici) 
       Ştiaţi că… - Din înţelepciunea poporului… despre sărbătoarea pascală;  Interviuri despre 

obiceiurile oamenilor în Săptămâna patimilor, slujbele care se oficiază Săptămâna Patimilor şi mai 
ales în Vinerea Mare (Prohodul Domnului);        

      Încondeierea ouălor şi semnificaţii   - curiozităţi şi activităţi practice. 
      Elaborarea revistei „Învierea Domnului – bucurie sfântă”. 
      Organizarea unei expoziţii cu lucrările realizate la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. 
      Serbare închinată Învierii Domnului - cântece, poezii pe această temă.     
      Elevii au participat cu plăcere la toate activităţile propuse. Copilaşii, cu inimă curată, nu 

numai că au văzut faptele Lui Dumnezeu, ci le-au şi reprezentat plastic prin picturi şi colaje din 
diverse materiale: hârtie, carton, coji de ouă, orez, pene etc,, având posibilitatea de a reprezenta 
obiceiuri şi tradiţii de Paşti cândva uitate în favoarea matematicii şi a altor obiecte de învăţământ, 
Tehnicile învăţate în orele de educaţie plastică au fost folosite în realizarea unor picturi pe hârtie şi 
pe sticlă. În această perioadă elevii au fost preocupaţi să culeagă cât mai multe informaţii, curiozităţi 
legate de obiceiurile, tradiţiile şi legendele ouălor roşii, precum şi texte, poezii legate de sărbătorile 
pascale. Tot ce au cules au împărtăşit preşcolarilor în întâlniri reciproce, făcând schimb de 
informaţii, desene, felicitări de Paşti. Un sentiment aparte l-au avut când au vizitat bolnavi şi 
vârstnici din Parohia Aiud III, ducându-le un strop din tinereţea şi puritatea sufletului lor alături de 
un dar simbolic. De la aceştia au avut posibilitatea să afle obiceiurile străvechi legate de Paşti. Tot ce 
au aflat şi cules referitor la tradiţiile, obiceiurile, simbolurile pascale etc., le-au cuprins în revista 
„Învierea Domnului – bucurie sfântă”. 

Aflând că ouăle roşii au menirea de a ţine răul departe şi simbolizează sângele Lui Hristos, 
activitatea încondeierii ouălor le-a adus bucurie în suflete, făcând simţită apropierea Învierii.  

Revărsarea luminii, liniştii şi bucuriilor duhovniceşti adunate de copii în această perioadă a fost 
încununată prin organizarea unei expoziţii la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Aiud,  
expoziţie ce a cuprins lucrările realizate de ei şi de preşcolari, însoţită de o serbare închinată Învierii 
Domnului cuprinzând cântece şi poezii pe această temă, prezentată în faţa părinţilor şi a enoriaşilor. 

Considerăm că activităţile propuse şi desfăşurate atât prin acest proiect şi nu numai, îl conduc pe 
fiecare elev la înţelegerea deplină a relaţiei dintre religie şi viaţă, muncă, familie, bucurie, suferinţă 
şi bine. Doar prin astfel de activităţi vom reuşi să sădim în sufletele copiilor taina cea mare a 
credinţei, iar ei Îl vor căuta pe Hristos în adâncul sufletelor lor, aplicând în viaţa de zi cu zi 
învăţătura creştină. 
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În urma desfăşurării activităţilor propuse atât în acest proiect educaţional de parteneriat cât şi în 
celelalte proiecte desfăşurate ca: „ Pământul – casa noastră”, „Cartea – prietena mea”, Micul 
pieton”, „Şi tu poţi să fii prietenul meu”, „Mărţişorul – simbolul primăverii” etc. am constatat că 
elevii s-au implicat cu toată fiinţa lor în realizarea activităţilor, au fost sprijiniţi de părinţi, 
desfăşurând numeroase activităţi alături de reprezentaţii comunităţii locale,  toate realizările lor 
reprezentând stimulente pentru toţi, generând de fiecare dată ambiţie pentru manifestările viitoare. 

Ca o concluzie, afirmăm cu convingere că la ora actuală, proiectul educaţional în parteneriat 
este cel mai rapid şi eficient mijloc de elaborare a unor acţiuni concrete, de atenuare a efectelor unor 
probleme instituţionale, sau chiar de dezvoltare a unor noi teorii educaţionale ce are menirea de a 
întării legătura dintre şcoală – familie – comunitate. 

 
 
Bibliografie: 
 
Bocoş, Muşata, Opriş, Dorin, Opriş,Monica, Cercetarea în domeniul educaţiei religioase şi al 

educaţiei morale. Modele şi aplicaţii, Cluj – Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006 
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Iaşi, Ed. Polirom, 1996, pag. 77 –79; 
MEC – S.N.E.E. Ghid de evaluare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1999, pag 17 – 18; 
Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti, 1996.       
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Rolul activităților extrașcolare în procesul de învățământ 

 
 

Prof. înv. primar, Manta Ileana 
Sc. Primară Crasna Deal 

 
 
Activitățile extrașcolare au rolul de a ușura integrarea copiilor în mediul școlar, antrenându-i în 

activități bogate în conținut și de a le pune în valoare talentele. Totodată, li se dezvoltă aptitudini 
speciale și  interesul pentru activități culturale, li se cultivă un stil de viață civilizat. Datorită 
contactului direct cu fenomene și obiecte din natură, copiii acumulează cunoștințe și devin mai 
creativi. Deși educația curriculară este foarte importantă, ea nu este suficientă în influențarea 
elevilor. Prin intermediul vizitelor în locuri istorice, la muzee și case memoriale, copiii au prilejul să 
observe obiectele și fenomenele, în mod direct.Iau contact astfel cu valorile istorice și culturale ale 
poporului. 

Vizitarea unor expoziții de artă contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre viața unor pictori, 
despre activitatea și rezultatele concrete ale muncii lor și stimulează activitatea de învățare în cadrul 
orelor de educație plastică.  Excursiile desfășurate în locuri pline de istorie îi determină pe elevi să 
afle informații despre viata și luptele strămoșilor noștri, despre condițiile de trai din trecut, să 
privească cu admirație și recunoștință sacrificiile acestora.Mergând în excursii, copiii cunosc 
frumusețile locurilor noastre, dispunerea formelor de relief și realizările oamenilor din zonele 
vizitate.Se vor întoarce acasă reconfortați, orizontul lor se va largi, fizic și intelectual vor fi mai 
împliniți.Are loc o amplificare a sentimentului de respect și dragoste pentru fiecare formă de viață, 
pentru natură.  

Participând la spectacole și filme, copiii iau cunoștință cu lumea magică a artei. Spectacolelele 
trezesc celor mici impresii puternice, îi determină să-și pună întrebări și să tragă singuri 
concluzii.Toate activitățile extrașcolare oferă elevilor ocazia de a se recrea, de a fi mai veseli, de a fi 
ei înșiși. După o plimbare prin natură, cei mici vor reda mai creativ și mai sensibil, în cadrul orelor 
de desen/pictură, imagini văzute și pot folosi materialele adunate (flori, 
frunze,.cochilii.de.melc,.pietricele).în.jocurile.de.creație.și.în.activități.practice.                         

 Serbările și festivitățile sunt, iarăși, importante pentru elevii noștri. Acestea ii dezvoltă și-i 
împlinesc din punct de vedere artistic și le oferă o răsplată după o perioada de muncă susținută.  

Ca toate activitățile extrașcolare, serbările sunt atractive, marchează momente 
importante.din.viața.lor.și.le.produc.bucuria.de.a.sărbători.persoane.dragi.              

Olimpiadele școlare și concursurile sunt și ele importante, deoarece le oferă o sursă bună de 
motivație, determinând elevii să obțină rezultate mai bune la învățătură și să aprofundeze 
cunoștințele. Dacă și profesorul este creativ, școlarii pot dobândi o gândire independentă. Ei devin 
mai toleranți față de ideile celorlalți, descoperă probleme noi și moduri noi de rezolvare a acestora. 
Critica lor va fi mai constructivă, învață să lucreze în echipă, se autodisciplinează și devin mai 
practici. De bună voie se supun regulilor și chiar își asumă anumite responsabilități.Ei dobândesc 
,spirit de inițiativă  și competențe sociale.       

Activitățile extrașcolare organizează timpul liber al celor mici, într-un mod plăcut, ceea ce duce 
la îmbunătățirea procesului de învățământ. Ele sunt caracterizate prin umor, optimism și joacă un 
rol mare în dezvoltarea fizică și psihică a copiilor. Totodată, celor mici li se întărește simțul 
responsabilității și cel al competiției.  

Deosebit de agreate sunt vizitele la zoo, întrecerile sportive, activitățile de îngrijire a unui spațiu 
verde și, mai ales, carnavalurile.  Activitățile  desfășurate în afară școlii sunt la fel de importante că 
și lecțiile propriu-zise din școală. În astfel de momente,ale descoperirilor și mirărilor,  elevii sunt 
mai deschiși la ceea ce este nou, învață mai ușor, iar noi, învățătorii, putem să-i cunoaștem mai bine 
și să le punem în valoare resursele.      
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. Mantale Elena Bianca 
Școala Gimnazială Tămășeni, Jud. Neamț 

              
 
 
Activitățile extrașcolare  înglobează totalitatea demersurilor desfășurate în scop educativ,  sub 

îndrumarea școlii, la nivelul sau în afara acesteia,  ele completând Curriculum-ul național și 

separându-se de activitățile formale obligatorii. 

 

Aceste activități permit dezvoltarea unor competențe importante pentru progresul personal și 

social al educabilului, completând puncte-cheie, ce țin de educația interpersonală, de munca în 

echipă, inițierea și implementarea unor proiecte personale. 

 

Caracterul voluntar al acestui tip de educație, axarea pe practică, libertatea oferită pentru 

exprimarea propriilor idei, absența unor restricții sau a unor condiționări, dar și a recompenselor 

oferite de educația formală (note, burse) sunt tot atâtea beneficii care transformă activitățile 

extrașcolare într-o formă dinamică și atractivă de a lucra cu elevii, fapt recunoscut chiar și prin 

implementarea în școlile românești a programului ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 

 

Inspectoratele școlare din unele județe au recomandat realizarea unor zile tematice, care să 

impună caracter unitar activităților desfășurate: ziua culturală (Caracatița valorilor morale, Dilema 

lui Heinz, dezbateri, concurs de cultură genereală), ziua atelier ( bal mascat, origami, prăjituri), ziua 

educativă ( bune maniere, comportament în caz de situații extreme-cutremur, incendiu, acordarea 

primului ajutor), ziua sportivă (jocurile copilăriei-Rațele și vânătorii, Elasticul, Șotronul, Baba-

oarba, Măgărușul, Castelul, Frunza, Mima), ziua voluntariatului (donații, activități desfășurate 

împreună cu copii din centrele de plasament sau din familii monoparentale/cu risc social crescut). 

 

Prin urmare, activitățile extrașcolare contribuie semnificativ la formarea emoțională, psihică, 

intelectuală și morală a educabililor, aceștia devenind cetățeni activi, implicați social și oameni de 

calitate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN DEZVOLTAREA SOCIALĂ A COPIILOR 

 
 

Prof  MOCAN OLIVIA MARCELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚINTIȘ 

 
Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 

în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Educatia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri,  în pregătirea acestora pentru viață.  

Educatia prin activitățile extracurriculare urmăreste identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Incepând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viața. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

  

Exemple de activitati extrascolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale. 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii,distractive sau sportive 
 Excursiile si taberele scolare 
 Spectacolele  
 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de massmedia şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de 
toate slab dezvoltaţi intelectual. 

  
Bibliografie: 
Dorina Sălăvăstru – Psihologia educației – Ed.Polirom, Iași, 2004 
https://www.scribd.com/doc/190252918/Locul-%C5%9Fi-rolul-activit%C4%83%C5%A3ilor-

extracurriculare-in-educa%C5%A3ia-copiilore 
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Fișă de proiectare detaliată a activităților din săptămâna 

„Școala Altfel” 
 

Autor, prof.  Marchitan Monica 
 
 
SCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 4 SUCEAVA 
Adresa: Str. Zorilor, Nr. 10  cod poştal 720237 
Telefon / Fax: 0330/106.000    E-mail: scoala4_sv@yahoo.com.au 
Nr _______  din_________  
 

Proiectarea activităților Clasa a VIIIa A 
Diriginte: Prof. Marchitan Monica 

1. Excursie educativă la Tg Mureş, Sighişoara, Alba Iulia, Sibiu,
Turda: „În căutarea poveştilor din alte vremuri” 

2. Târg de Paşte în cadrul proiectului „Primăvara în suflet de copil”.

Titlul activităților 
(activitatile in ordinea  

desf. lor) 
3. Parcul de Aventura „Escalada” Gura Humorului 

1. a. Târgu Mureș (Grădina Zoologică) 

b. Sighişoara (Turnul cu ceas, Casa cu muşcate ȋn care a trăit Vlad 
Dracul, Scara şcolarilor şi Biserica din Deal, Turnurile vechilor 
bresle) 

c. Alba (Cetatea Alba Carolina, Catedrala Încoronării) 

d. Sibiu (Xcape Room) 

e. Turda (Salina Turda) 

Parteneri 

      3. Parcul de Aventura „Escalada” Gura Humorului 

Grup țintă 
(nivel, an, clasă etc.) 

1. Elevii clasei a VIII-a A 

3.   Elevii clasei I A 
1. petrecerea unor momente plăcute împreună; 
22. descoperirea unor lucruri noi și interesante, altfel decât din
manual sau de la un profesor; 

3. familiarizarea cu un mediu total nou; 

Interesele vizate 
ale elevilor 
(pentru fiecare 
activitate )  

4. explorarea unor teme inovative. 

Obiectivul privind 
dezvoltarea 
competențelor de 
învățare și a 
abilităților socio-
emoționale 

 Elevii ar trebui să se familiarizeze cu noi situații de învățare de tipul
excursiei, să-și însușească un set de reguli vizând deplasarea cu
grupul, circulația pe drumurile publice, protejarea naturii, relația cu
semenii, propria persoană, reguli aplicabile pe parcursul excursiei
dar care pot deveni reguli aplicabile în viața de zi cu zi și ulterior
adevărate principii de viața. 
a. să-și dezvolte dragostea pentru natură, iniţierea în observarea şi
cercetarea naturii, dezvoltarea pasiunii pentru munca de cercetare.

Metoda de evaluare a. întocmirea unui “Album al clasei” cu fotografii realizate în
excursie; 
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b.  realizarea unor compoziţii plastice cu teme inspirate din excursie;

c.  crearea de compuneri, texte inspirate din excursie; 

d.  iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte excursii; 

e. colectarea de material didactic informativ. 

Ziua și durata 1. 26 martie (ora 800)  - 28 martie (ora 2330) 
2. 29 martie – ora 1000 - 1200 

3. 30 martie – ora 900 - 1500 

Locația 1. Tg Mureş, Sighişoara, Alba Iulia, Sibiu, Turda 
2. Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava 
3. Parcul de Aventura „Escalada” Gura Humorului 

Resurse necesare a. umane: elevi, cadre didactice, părinți, ghizii de la muzee 
b. materiale: materiale audio ale muzeelor, vederi 

Autoreflecție după implementarea activității 

    Total elevi prezenți 1. 23 de elevi 

2. 36 de elevi 

Impactul asupra elevilor 
și/sau altor beneficiari 

 Excursiile organizate de şcoala au multiple valenţe de informare şi
educare a elevilor. Acestea, bine pregatite, sunt atractive la orice
varstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă
reclamă efort suplimentar. La vârsta copilăriei, vârsta „descoperirii
lumii”, cunoaşterea frumuseţilor ţării ocupă un loc extrem de
important. Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-
i aduce pe copii în contact direct cu natura şi cu frumuseţile naturii,
dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit.
Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a
călători şi de a petrece împreună timpul liber, desfăşurând activităţi
recreative şi instructive. Excursiile şi drumeţiile au caracter relaxant,
contribuind în mod categoric la dezvoltarea  relaţiilor dintre  elevi în
colectivele din care fac parte. După perioada şcolarităţii, adolescenţii
îşi amintesc cu plăcere de întâmplările din timpul excursiilor
organizate la şcoală. 

 
Ce poate fi îmbunătățit? 

a. reluarea experienței  de a merge în excursie; 
b. descoperirea vieții din alte vremuri; 
c. discuții libere pe diferite subiecte întâlnite în zonele vizitate; 
d. implicarea mai multor părinți în astfel de activități. 
 

 
Diriginte, Prof. Marchitan Monica 
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Colaborarea familie – grădiniță                                                          
factor determinant în socializarea copilului preșcolar 

MARCU ANCA -  Profesor Învățământ Preșcolar 
Grădinița Lumea Poveștilor Constanța 

 
  

  
  
Socializarea copilului preșcolar depinde în foarte mare măsură și de 

valorificarea eficientă a relației grădiniță-familie. 

 

Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor relaţii 
şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului. În locul 
dependenţei copilului de impresiile externe, dominării lui de câmpul său perceptiv, în locul 
instabilităţii şi fluctuaţiei emoţionale, în preşcolaritate vom întâlni detaşarea, desprinderea copilului 
de câmpul perceptiv, o mai mare organizare şi stabilizare a comportamentelor, fapt posibil datorită 
modificărilor esenţiale care se produc în structura activităţii psihice. Datorită faptului că la această 
vârstă activitatea copilului este stimulată nu de motive izolate, care se înlocuiesc unele pe altele sau 
care se contrazic reciproc, ci de motive corelate, stabile, care se întăresc reciproc se pun bazele 
formării personalităţii ca structură psihică relativ stabilă, invariabilă. Ierarhizarea şi stabilizarea 
motivelor constituie condiţia esenţială a formării personalităţii preşcolarului, în lipsa lor, copilul 
regresând spre comportamentele reactive. 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei 
individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este, așa cum spunea Peirot,  un ”candidat la 
maturizare”, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. 

Copilul trebuie socializat şi modelat, iar fundamentarea personalităţii sale, se realizează, în mare 
măsură, în interiorul familiei acestuia, care concentrează primul său univers afectiv şi social. 
Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională 
trăită în mod direct, nemijlocit, de copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au 
consecinţe durabile asupra personalităţii, în formare, a copilului. La vârstele mici, adaptarea 
copilului se realizează prin imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana adulţilor. Primul 
model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund 
evoluţia viitoare a copilului. 

Grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această instituţie îl 
aşează  într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi 
şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi 
propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptându-şi metodele la formele 
particulare ale vieţii mentale ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii 
fiecărei vârste şi să identifice mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a 
forţelor infantile în vederea maturizării lor. În concluzie, dezvoltarea fizică și psihică a copilului la 
aceasta vârstă depinde în mare măsură și de cadrele didactice, dar și de părinți și de aceea e nevoie 
stringentă de un parteneriat educațional în favoarea creșterii adecvate a copiilor. 

 
 

316



 
IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  

IN PROCESUL DE FORMARE A COPIILOR 
 
 

MARCU DAMARIS MARIA 
GPP SÂNMICLĂUŞ, JUD ALBA 

 
 

        Modelarea, formarea si educatia copilului tau inseamna timp sacrificat si daruire. Ca parinte, 
esti responsabil pentru a-i asigura copilului tau un camin stabil si armonios, o buna crestere si 
educatie. Orice parinte stie ca educatia copilului sau reprezinta piatra de temelie pe care se va 
sustine intreaga sa personalitate si viata. 

Educatia extracurrriculara este realizata dincolo de procesul de invatamant si isi are rolul si 
locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Activitatile extrascolare constituie 
modalitatea neinstitutionalizata de realizare a educatiei. 

Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 
• In cadrul actiunilor turistice, copiii isi pot forma afectiunea fata de natura, fata de om si realizarile 
sale. Este important pentru ei sa cunoasca cat mai bine mediul inconjurator. Copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se prezinta sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in 
acest sens.  
• In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate 
imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt 
folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. 
• Vizitele programate la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale, toate 
acestea constituie un mijloc de a pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale tarii.  
• Vizionarea de filme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv specifice varstei lor, poate 
constitui de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp si un punct de plecare in organizarea 
unor actiuni interesante, copilul face astfel cunostinta cu lumea artei. 
• Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  
• Excursiile si taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor in ceea ce priveste 
frumusetea tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin 
efectuarea excursiilor, copiii pot cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si 
au creat opere de arta. 

Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de 
respectare a acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, 
incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a 
aptitudinilor. Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza 
implicarea tinerei generatii in actul respectarii drepturilor omului si al asumarii responsabilitatilor 
sociale, realizandu-se astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si cea 
comportamentala. 
Asa cum aceste activitati extrascolare sunt recomandate copiilor pentru stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii, asa si jucariile educative ii pot ajuta pe cei mici sa-si 
creeze propriul univers, sa invete mult mai usor intr-o atmosfera relaxanta, in siguranta cu o baza 
fundamentala in cresterea si dezvoltarea abilitatilor.  

Secretul este sa stiti ce masuri sa luati la momentul potrivit. 
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Activităţile extracurriculare – un alt mod de a învăța Religia 

 
 

MARCU IULIANA MIHAELA 
 
 
Învăţământul presupune o gamă diversificată de activităţi raționale, bazându-se pe un proces 

bine întocmit ce are drept scop atât informarea, cât şi formarea elevilor. Educaţia religioasă 
transcende cadrul învăţământului întrucât acesta are caracter limitat, spațio-temporar. 

Învăţământul religios prezintă diverse forme prin care elevii pot discuta, se pot împărtăşi din 
Tainele lui Hristos, poartă dialoguri pe teme morale, văd şi sunt implicaţi activ în activităţi. Cea mai 
frecventă formă de organizare a educaţiei religioase este lecţia. Aceasta are loc în şcoală, în sala ce 
curs, sub îndrumarea atentă a profesorului de Religie.  

Datorită complexității finalităților educației religioase, în practica pedagogică este necesară 
realizarea atât a activităţilor şcolare care au loc în spaţiul şcolii, lecţia, cât şi în afara ei, prin 
activităţile extraşcolare, alte forme de organizare a educaţiei religioase, care accentuează mai mult 
latura formativă a ei, având drept ţintă formarea omului desăvârşit. 

 Aceste forme de organizare a activităţii religioase sunt: cateheza, cercul de Religie, vizitele şi 
pelerinajele, manifestările cultural-religioase, consultațiile şi mediațiile. ,,Atât creativitatea elevilor 
dezvoltată la ora de religie prin diverse metode activ-participative, cât şi momentele de relaxare 
oferite de vizitele şi excursiile la biserici şi mănăstiri, însumate cu serbările şcolare şi concursurile 
religioase, converg spre dobândirea desăvârşirii creştine şi a mântuirii sufletului elevilor”1.  

Fără a minimiza rolul activităţii desfăşurate în şcoală în procesul de învăţământ, activităţile 
extraşcolare se desfăşoară în timpul liber al elevului şi au rolul de a motiva, de a oferi mai multă 
libertate, cunoaştere a propriei persoane, deschidere faţă de comuniunea cu ceilalți, dar, mai ales cu 
Dumnezeu. Aceste activităţi sunt complementare, fiecare aducându-şi contribuţia la formarea 
caracterului  religios-moral al elevului. 

Cateheza a fost folosită de Biserică încă de la începuturile creştinismului în pregătirea 
catehumenului pentru Botez, prin introducerea în învăţătura religios-morală a creştinismului. 
Astăzi, ea nu se mai adresează catehumenului, ci credinciosului care este membru al Bisericii. ,,De 
exemplu Sfânta Liturghie nu trebuie explicată doar în termeni şi definiții, ci efectiv prin modul în 
care se realizează şi se trăieşte”2. Spre deosebire de ora de Religie, cateheza se desfăşoară în 
biserică, şi trebuie să respecte anumite condiţii: să facă parte dintr-o succesiune de teme ale 
Vechiului Testament, Noul Testament, Liturgică, Morală etc., să fie prezentată coerent şi treptat 
conform unui plan bine stabilit, să se adapteze bagajului de cunoştinţe şi la vârsta elevilor, să nu 
plictisească auditoriul, dorind să formeze religios-moral elevii,      ajutându-i la desăvârşirea lor. 
Scopul acesteia este de a-i întări în credinţă pe elevi şi de a-i ajuta  să-şi formeze un comportament 
creştin. 

Prin vizitele la biserici şi mănăstiri, se uşurează înţelegerea unor realităţi şi prin experienţă 
directă elevul consolidează cunoştinţe religioase. Se pot evidenţia mai multe tipuri de vizite:   

a) introductive, pentru a-i pregăti pe copii în vederea predării unei lecţii noi;  
b) pentru a transmite cunoştinţe având drept scop însușirea acestora prin exemplu concret;  
c) de consolidare şi fixare a cunoştinţelor la încheierea unui capitol sau a unei teme vaste, 

prezentând mai multe amănunte şi bazându-se pe informaţiile reținute în clasă de către elevi. 
Pelerinajele sunt călătorii în ţară sau în străinătate, prin care pelerinii fie cunosc locuri sfinte 

noi, fie sunt introduşi în lumea reală religioasă, iar bazându-se pe cunoştinţe pot percepe mai bine 
locurile unde au trăit şi umblat sfinții.   

                                                 
1 http://peperonity.com/sites/metodica/29379457; 

2 Pr. Dr. Constantin Naclad, Op. cit., Editura Trinitas, Iaşi, 2007, p. 171; 
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În cadrul manifestărilor cultural-religioase sunt cuprinse serbările şcolare, expozițiile de icoane 
şi obiecte de cult, vizionările de filme cu temă religioasă, concursurile etc. Serbările religioase 
antrenează un număr mare de elevi, având loc în preajma marilor sărbători religioase din cursul 
anului bisericesc, în cadrul cărora se intonează cântece religioase specifice perioadei liturgice şi se 
pun în scenă piese de teatru religios. ,,Cinstim Sărbătorile Domnești, raportându-ne la faptele 
Mântuitorului, pentru a fi mai atenți la faptele noastre. Îi serbăm pe Marii Sfinţi, serbăm trăitori, 
făptuitori, pentru a ne regăsi în ei sau pentru a face la fel ca ei”3. 

Expozițiile pe teme religioase realizate cu lucrări ale elevilor au rolul de a-i antrena pe aceştia în 
realizarea unor creații de artă religioasă, dezvoltând interesul lor pentru aceasta, cultivându-le gustul 
pentru frumos. Executarea lucrărilor se face etapizat, fiind îndrumați de profesor, la cercul de 
Religie. Lucrările vor fi discutate, analizate şi, ulterior, expuse pentru a putea fi admirate de către 
publicul larg.  

Concursurile religioase îi motivează şi mobilizează pe elevi, dezvoltându-le spiritul competitiv, 
ambiția de a fi cel mai bun sau cel mai bine pregătit la concursurile pe o temă dată, îi antrenează şi 
responsabilizează la activităţile la care iau parte. 

Activităţile realizate în cadrul cercului de Religie sunt bazate pe informaţiile şi activitatea din 
clasă, lecţiile de Religie reprezentând suportul, punctul de pornire al  activităţilor cercului religios.  

Consultaţiile şi meditaţiile sunt desfăşurate în afara orelor de curs din planul cadru. Consultaţiile 
sunt facultative, au loc la cererea elevului, oferă lămuriri suplimentare la temele alese de elevi, iar 
uneori tratează probleme, întrebări din afara lecțiilor prevăzute în programa școlară. Meditaţiile au 
loc atunci când profesorul consideră că este necesar, lucrându-se individual, frontal sau pe grupe. 
Au drept scop aprofundarea unor cunoştinţe care să-l ajute pe elev să promoveze anumite examene, 
referindu-se doar la programa şcolară, sprijinind elevii cu probleme în învățare. 

Pentru a organiza şi desfăşura aceste activităţi, profesorul va iniția parteneriate educaţionale prin 
care va implementa o serie de activităţi religioase cu parohia de care aparține şcoala. Participarea la 
activităţile educative cu caracter religios presupune consimțământul părinţilor şi acordul liber din 
partea elevului că doreşte participarea la ele. Conceperea activităţilor şi modul de desfăşurare a 
acestora sunt specifice fiecărui profesor, preoţii având rolul de consilieri pe tematică religioasă, în 
parteneriat profesional cu dascălul, dar şi cu părinţii elevilor. 

Nu contează frecvența acestor activităţi, ci calitatea lor, urmărindu-se trăirile religioase ale 
elevilor şi conduita lor morală în viaţa cotidiană. Activităţile trebuie realizate cu mare grijă şi 
responsabilitate deoarece elevul poate deveni fanatic sau se va îndepărta de valorile spirituale 
ortodoxe prin folosirea abuzivă  de termeni şi precepte dogmatice.  

Se ştie că în ortodoxie respectarea valorilor morale conduce pe om la desăvârşire, însă viaţa 
morală depinde de asumarea liberă a acestora, elevul având posibilitatea de a alege calea pe care 
doreşte să meargă.   

Este necesar ca să se acorde o mai mare atenţie şi altor forme de organizare a educaţiei 
religioase, activităţilor extraşcolare interdisciplinare, pentru a-i implica pe elevi în mod activ în 
desfăşurarea lor, dezvoltându-le personalitatea şi răspunzând intereselor lor. ,,A devenit mai mult 
decât necesar ca şcoala să valorifice diversele resurse de informaţii cu valențe educative, prin 
intermediul cărora să contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea înclinațiilor elevilor spre 
anumite discipline de învăţământ sau tipuri de activităţi didactice, în conformitate cu propria 
structură psihologică”4. 

 
Bibliografie selectivă: 
 

1. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă: repere teoretico şi metodice, Ediţia a II-a, Editura 
Polirom, Iaşi, 2009; 
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Activităţile extracurriculare – un alt mod de a învăța Religia 

rezumat 
 
Învăţământul presupune o gamă diversificată de activităţi raționale, bazându-se pe un proces 

bine întocmit ce are drept scop atât informarea, cât şi formarea elevilor. Educaţia religioasă 
transcende cadrul învăţământului întrucât acesta are caracter limitat, spațio-temporar. 

Învăţământul religios prezintă diverse forme prin care elevii pot discuta, se pot împărtăşi din 
Tainele lui Hristos, poartă dialoguri pe teme morale, văd şi sunt implicaţi activ în activităţi. Cea mai 
frecventă formă de organizare a educaţiei religioase este lecţia. Aceasta are loc în şcoală, în sala ce 
curs, sub îndrumarea atentă a profesorului de Religie.  

Datorită complexității finalităților educației religioase, în practica pedagogică este necesară 
realizarea atât a activităţilor şcolare care au loc în spaţiul şcolii, lecţia, cât şi în afara ei, prin 
activităţile extraşcolare, alte forme de organizare a educaţiei religioase, care accentuează mai mult 
latura formativă a ei, având drept ţintă formarea omului desăvârşit. Aceste forme de organizare a 
activităţii religioase sunt: cateheza, cercul de Religie, vizitele şi pelerinajele, manifestările cultural-
religioase, consultațiile şi mediațiile. 

Fără a minimiza rolul activităţii desfăşurate în şcoală în procesul de învăţământ, activităţile 
extraşcolare se desfăşoară în timpul liber al elevului şi au rolul de a motiva, de a oferi mai multă 
libertate, cunoaştere a propriei persoane, deschidere faţă de comuniunea cu ceilalți, dar, mai ales cu 
Dumnezeu. Aceste activităţi sunt complementare, fiecare aducându-şi contribuţia la formarea 
caracterului  religios-moral al elevului. 

Nu contează frecvența acestor activităţi, ci calitatea lor, urmărindu-se trăirile religioase ale 
elevilor şi conduita lor morală în viaţa cotidiană. Activităţile trebuie realizate cu mare grijă şi 
responsabilitate deoarece elevul poate deveni fanatic sau se va îndepărta de valorile spirituale 
ortodoxe prin folosirea abuzivă  de termeni şi precepte dogmatice.  

Se ştie că în ortodoxie respectarea valorilor morale conduce pe om la desăvârşire, însă viaţa 
morală depinde de asumarea liberă a acestora, elevul având posibilitatea de a alege calea pe care 
doreşte să meargă.   

Este necesar ca să se acorde o mai mare atenţie şi altor forme de organizare a educaţiei 
religioase, activităţilor extraşcolare interdisciplinare, pentru a-i implica pe elevi în mod activ în 
desfăşurarea lor, dezvoltându-le personalitatea şi răspunzând intereselor lor. 
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Excursia – modalitate de realizare a activitǎților extrașcolare 

 
 

Prof. inv. primar Marcu Laviniu 
Şcoala Gimnazialǎ Sǎlcuța 

 
 
Activităţile extraşcolare se referă la acele activităţi extracurriculare realizate în afara mediului 

şcolar, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituţii de învăţǎmȃnt.  
Activitǎțile extrașcolare sunt foarte importante pentru elevi. Studiile de specialitate susțin cǎ 

ajutǎ la formarea unei atitudini pozitive fațǎ de ȋnvǎțat, au performanțe academice mai ridicate, au 
formate abilitǎți practice diverse, dar si strategii bune de rezolvare de probleme. Pe lȃngǎ asta, 
activitǎțile extraşcolare acționeazǎ și asupra stimei de sine, iar sentimentul de ȋmplinire și 
autoeficacitate este mult mai ridicat.  

Aceste activitǎți vizează de regulă acele domenii cu rol complementar orelor clasice de predare-
învăţare. Ele au o arie dificil de delimitat. Astfel, pot fi excursii şi vizite la muzee, cinema, teatre, 
operă, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite 
la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi 
ecologice. 

„Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale 
sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructive educative legate de anumite 
teme prevăzuteîn programele de învățământ” (I. Nicola, 2000, 451). Ele „au menirea de a stimula 
activitatea de învățare, de aîntregi și desăvârși ceea ce copiii / elevii au acumulat în cadrul 
activităților / lecțiilor” scria I. Nicola (2000). 

În continuare vom prezenta planul de desfǎșurare al unei excursii școlare pentru o zi. 
Tema: ,,Pe urmele lui Brȃncuși” -Elemente de istorie și spiritualitate localǎ 
Data: 15 mai 2018 
Participanți: Elevii clasei a IV-a , efectiv 17 elevi 
Însoțitor: ȋnvǎțǎtor Marcu Laviniu 
Itinerar: Craiova - Tg. Jiu - Operele lui Constantin Brȃncuși, Hobița - Casa memorialǎ 

Constantin Brȃncuși și Mǎnǎstirea Tismana,- Craiova. 
Conținutul general al obiectivelor propuse: 
- Elemente de culturǎ localǎ: Ansamblul monumental „Calea Eroilor”, Mǎnǎstirea Tismana 
 -Instituții culturale de tranziție: Casa memorialǎ Constantin Brȃncuși- Hobița. 
 Scopul excursiei de vizitarea obiectivelor culturale: 

a) Informativ-dodȃndirea unor cunoștințe despre cadrul natural al zonei Gorjului, 
despre evenimente din istoria poporului romȃn. 

b) Formativ – stimularea proceselor intelectuale prin corelarea interdisciplinarǎ a 
informațiilor. 

c) Educativ – cultivarea sentimentelor de dragoste pentru frumusețile locurilor vizitate. 
Obiective: identificarea  principalelor elemente fizico-geografice ale zonei; sǎ manifeste 

interes pentru cunoasterea monumentelor culturale din țara noastrǎ. 
Desfǎșurarea excursiei: moment organizatoric, prelucrarea regulamentului de ordine disciplinarǎ 

a elevilor ȋn timpul excursiei. 
Ora 8.00- 10.00 – deplasarea cu autocarul spre județul Gorj, observarea așezǎrilor locale (sate 

lineare) și a formelor de relief; observarea termocentralei Rovinari 
 Ora 10.00 -12.30 - Parcul Central Constantin Brȃncuși vizitarea cello trei component din 

Ansamblul monumental ,,Masa tăcerii”,,Aleea scaunelor”, ,,Poarta sărutului”; identificarea rȃului 
Jiu; ,,Coloana fără sfârșit “Parcul Coloanei fǎrǎ sfȃrșit; prezentarea orașului Tȃrgu Jiu. 
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Ora 13.00-14.30 – vizitarea Casei memoriale Constantin Brȃncuși la Hobița, sevirea pranzului 
,jocuri sportive; 

Ora 16.00 – vizitarea Mǎnǎstirii Tismana cel mai vechi așezământ monahal încă în funcțiune 
din Țara Românească; 

Ora 17.00- deplasarea cǎtre orașul Craiova; 
Ora 19.30 –Ȋncheierea excursiei. 
Evaluarea excursiei se va realize prin efectuarea unor compuneri, realizarea unor desene si 

alcatuirea unui album foto. 
 
Bibliografie: 
 
1.Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” –  Suport de curs, Cluj-Napoca 

,2007; 2.TomescuV.,Popa F.,Alexandru G., Stan L. ,,Metodica predǎrii geografiei și științelor 
naturii ȋn ciclul primar, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 1999. 

322



 
Activitǎțile extrașcolare 

 
 

Prof. ȋnv. preșcolar Marcu Miliana 
Grǎdinița cu P. P.  ,,Castelul Fermecat “ Craiova 

 
 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă ȋncrezatoare, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul variat al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii diferite. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şicompletarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţionalăşi plăcută a timpului 
lor liber. 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt 
subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; 
se desfăşoară în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ. 

 Unii autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, în 
timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de 
teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interesştiinţific sau comunitar, vizite la alte 
unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, 
activităţi ce vizează protecţia mediului etc. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească, îl 
reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural ştiinţific. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,case memoriale  constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atȃt pentru micii artişti, cȃt şi pentru părinţii lor. 
Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atȃt “artiştilor“, cȃt şi “spectatorilor“, copii şi părinţi, 
contribuind la socializarea acestora de la o vȃrstă fragedǎ. 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stȃrni interesul copilului pentru diferite arii curriculare, 
avȃnd în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vȃrstei lor, poate constitui o 
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 
activităţi interesante.  

Activităţile extrașcolare presupun certe calităţi pedagogice şi o strânsă colaborare, pe linie 
metodică, cu munca întregii unitǎți școlare. 

 ”Sǎ nu-i educǎm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceastǎ lume nu va mai exista cǎnd ei vor 
fi mari ǎi nimic nu ne permite sǎ știm cum va fi lumea lor. Atunci sǎ-i ȋnvǎțǎm sǎ se adapteze.” (M. 
Montessori ” Descoperirea copilului „ Editura Didacticǎ  si Pedagogicǎ, 1977 ). 

 
Bibliografie: 
 

1. Cernea, Maria, ,,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea  procesului de 
învăţământ” , în“ Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

2. Lespezeanu, M., ,,Tradiţional şi modern în învăţămȃntul preşcolar”, Editura S.C.Omfal, 
Bucureşti, 2007. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educațional 
 

 
Prof. înv. primar MARCU SIMONA 

Școala Gimnazială Nr. 1 Săveni, jud. Botoșani 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
şcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 
fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 
la televizor , calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional și mai presus de 
toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, școlarii își pot forma 
sentimentul de respect și dragoste față de natură, față de om și realizările sale. În urma plimbărilor, 
a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității, în 
cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în activitățile 
practice, în jocurile de creație.  

Plimbările prin parc toamna, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregătesc de plecare, 
frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici , creându-le emoții 
estetice. La vârsta școlară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură 
cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca învățătoare, trebuie să ofer în mod gradat, în 
acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizez activități educative privind 
protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor, învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitorii şi artiştii. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
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Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a prețui valorile culturale, folclorice și  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în școli, prin 
care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. 

Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează permanent la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor 
acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive 
sau sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție prin faptul că 
arta filmului dă copiilor iluzia realității. 

Învățătoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influență pozitivă mai evident conturate. 

Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în școală pe 
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de 
eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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„ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL” 

 
 

Prof. Înv. Primar Mărcuț Oana-Daniela 
Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” – Zalău jud. Sălaj 

 
 
 
Activităţile extraşcolare sunt activităţi specifice educaţiei nonformale, desfășurate în afara 

școlii, care vin în completarea procesului de învățământ, contribuind la desoperirea diferitelor 
talente ale copiilor în diverse domenii artistice. Rolul cel mai important al activităților extrașcolare 
este acela de formare a personalității copilului. 

 
Activitățiile extrașcolare au diverse scopuri, printre care amintesc: interacţiunea socială, 

creativitatea, autodisciplina, dobântirea gândirii independente, antrenarea elevilor în vedere 
participării la activități cât mai variate şi creştere a încrederii în sine. 

 
Odată cu nașterea copiilor, aceștia acumulează, pe parcurs, o serie de cunoștințe, aflându-se în 

contact direct cu diverse obiecte și fenomene din natură. Activitățiile extrașcolare vin în 
completarea cunoștințelor diferitelor  teme la care copiii participă cu interes. Prin activităţile la care 
participă, aceștia dobândesc diferite cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei.  

 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, având posibilitatea de a se 

manifestas conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în aceste activităţi se 
supun regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

 
Profesorul, prin acest tip de activitate, are posibilitatea de a-și descoprii cel mai bine elevii, de 

a-i îndruma, de a  le influenţa dezvoltarea și de a realiza cel mai frumos și important obiectiv-
pregătirea copiilor pentru viaţă. 

 
Activitățile extrașcolare care se pot realiza în vederea atingerii scopurilor sunt: excursii, 

drumeții, vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru, vizite la instituţii 
publice,concursuri, activități sportive, serbări şcolare şi alte activităţi. 

 
În opinia mea, activităţiile extrașcolare  sunt  foarte importante deoarece, au o vastă contribuție 

la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la susținerea formării relațiilor de prietenie și 
ajutor reciproc între elevi. De asemenea, cu ajutorul lor se pot dezvolta diferite înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. MARE  MINERVA 
GRĂDINIȚA CU  P. P. NR. 28 BAIA MARE 

 
 
 
În școala contemporană educația extrașcolară își are rolul și locul bine stabilit în formarea 

preșcolarilor. Complexitatea procesului educațional  impune îmbninarea activităților școlare cu cele 
extrașcolare și în acest caz parteneriatul educațional devine o necesitate. Activitățile extrașcolare 
sunt deosebit de importante deoarece completează procesul de învățământ, având un caracter 
atractiv, preșcolarii participând cu plăcere  într-o atmosferă relaxantă. De asemenea antrenează 
copiii în activități cât mai variate și bogate cu o structură aparte diferită de metoda clasică de 
predare-învățare-evaluare. 

 
Activitățile extrașcolare vizează acele activități cu rol complementar activităților școlare. 

Acestea pot fi: excursii, drumeții,vizite la muzee, la diferite instituții publice, la alte unități 
educaționale, la vizionarea unor spectacole, teatre, etc. Totodată constituie un mediu formativ mai 
plăcut, mai relaxant, diversificat, în afara contextului educațional contribuind la întărirea 
parteneriatului grădiniță-familie-comunitate, prin implicarea activă a cadrelor didactice, a copiilor, a 
părinților, a instituțiilor comunității locale. 

 
Participarea la aceste activități lărgește orizontul cultural al preșcolarilor și completează cu 

noțiuni noi cunoștințele dobândite în grădiniță. De asemenea contribuie la educarea morală,estetică 
a preșcolarilor, disciplinându-le comportamentul prin respectarea unor reguli stabilite împreună 
necesare pentru siguranța lor. 

 
O particularitate deosebită a acestor activități este legătura cu partea practică, aplicarea 

cunoștințelor însușite în grădiniță în contexte sociale noi. De exemplu, în cadru proiectului tematic 
”Ce ne aduce toamna în coș?”, vom efectua o vizită la piață. Preșcolarii vor merge în mod organizat 
pe trotuar fără a deranja ceilalți pietoni,la semafor așteaptă ca semaforul să aibă culoarea verde 
pentru a trece strada.  

 
La piață copiii vor observa fructele și legumele, apoi fiecare preșcolar va cumpăra fructul sau 

leguma preferată manifestând un comportament civilizat (își așteaptă rândul,folosesc formulele de 
politețe: ”Bună ziua! Aș dori să cumpăr un măr. Mulțumesc!” În cadrul parteneriatelor Strategiei 
Naționale de Acțiune Comunitară, prin activitățile desfășurate împreună cu copiii cu cerințe 
speciale, se dezvoltă trăsături de caracter ca: toleranța, altruismul. Astfel aceste activități au 
valoarea unui exercițiu practic iar preșcolarii pot fi antrenați atât în inițierea cât și în desfășurarea 
acestora, oferinduli-se un alt mod de însușire a unor trăiri pozitive, a regulilor de circulație. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează inițiativa,realizându-se asfel o 
simbioză între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

 
Aceste activități răspund eficient nevoilor psihologice și sociale ale copiilor ,asigură cadrul 

optim pentru diminuarea și prevenirea tulburărilor de comportament, de adaptare specifice vârstei, 
contribuie la formarea și dezvoltarea complexă a personalității preșcolarilor în plan moral, 
intelectual, estetic, civic, și fizic, prin atingerea tuturor dimensiunilor educației al cărei scop este 
pregătirea pentru viață a copiilor, adaptarea comportamentului la o societatea în continuă 
schimbare, așa cum reiese din citatul: 
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”Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Acestă lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR MARELE MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOROCENI, IAȘI 
 
 

Procesul educațional ,,îmbracă” și forme de muncă didactică complementare lecției obișnuite. 
Acestea sunt activități desfășurate în școală, în afara orelor de clasă și cele desfășurate în afara 
școlii. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub îndrumarea atentă a învățătorului. 

Activitățile extracurriculare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități  de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

Activitățile complementare concretizate în excursii, drumeții, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole, programe artistice susținute de elevi, spectacole de teatru urmate de convorbiri asupra 
pieselor vizionate imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, 
declanșează anumite sentimente. Aceste activități au o mare contribuție în dezvoltarea personalității 
copilului pentru că implică în mod direct copilul prin personalitatea sa și nu prin produsul realizat 
de acesta. 

Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către elevi, cât și de factorii educaționali 
pentru că: 

 urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
 valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile elevilor; 
 organizează într-o manieră plăcută, relaxantă timpul liber al școlarilor; 
 formele de organizare au un caracter recreativ; 
 elevii își manifestă spiritul de inițiativă; 
 sunt caracterizate de optimism și de mult umor; 
 creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
 contribuie la dezvoltarea personalității armonioase a copiilor. 

Școala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conținutul cunoștințelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacție  setei de investigare și cutezanță creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea de cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească 
singuri pentru a-și forma convingeri durabile. 

Prin activitățile extracurriculare ne propunem să contribuim la dezvoltarea unor atitudini și 
comportamente democratice la elevi, stimulând spiritul de întrajutorare și solidaritate de grup, 
spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acționa și rezolva probleme în mod responsabil. 

Arta în general, și în teatru, în special contribuie la educarea gândirii reproductive și creative, 
inteligenței, imaginației, inventivității și spontaneității. Prin această activitate creăm cadrul 
favorabil exprimării libere tuturor copiilor, le stimulăm spiritul de echipă, îi adaptăm la cerințele 
scenei, a publicului, afirmând o atitudine degajată, lipsită de emoții și îi educăm ca spectatori. 
Programele artistice vor rămâne peste vremuri momente de bucurie sufletească, prilej de 
manifestare inedită și nestingherită a valențelor native ale copiilor în fața părinților, admiratori 
emoționați, gata de a oferi zâmbete, flori sau  lacrimi de bucurie. 

O altă activitate care contribuie la dezvoltarea personalității copiilor este realizarea unor 
proiecte de mediu. Educația ecologică este un proces menit să sensibilizeze oamenii, să-i facă 
conștienți și preocupați de problemele mediului înconjurător. Scopul final al educației ecologice 
este același în întreaga lume: de a forma o mentalitate sănătoasă cu privire la calitatea mediului în 
care trăim. Schimbarea atitudinii copiilor față de natură și educarea copiilor în spiritul respectului , 
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grijii și dragostei pentru natură sunt câteva din obiectivele urmărite de elevii școlii noastre prin 
inițierea unui proiect de mediu. 

Activitățile extracurriculare, bine pregătite,sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. 

Învățătorul are, prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal- 
pregătirea copilului pentru viață. Realizarea obiectivelor urmărite în activitățile extracurriculare 
depinde  în primul rând de învățător, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator 
de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care dispune clasa de 
elevi. 
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EXCURSIA, PARTE COMPONENTA A ACTIVITATII EXTRASCOLARE 

 
 

Prof. inv. primar Lazar Margareta 
Scoala Gimnaziala `Grigore Silasi` - Beclean 

 
 

Complexitatea procesului educational impune imbinarea activitatilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar in acest caz parteneriatul educational devine o necesitate. Activitatile 
extracurriculare contribuie la gandirea si completarea procesului de invatare, de asemenea dezvolta 
anumite inclinatii si aptitudini ale copiilor. Acestea trebuie sa aiba un caracter atractiv, relaxant si 
trebuie organizate cu daruire si pricepere de catre cadrul didactic. 

Punctul forte al acestor activitati este acela ca antreneaza copiii, au o structura diferita fata de 
orele de curs si dezvolta aptitudini speciale in randul subiectilor participanti. Excursiile si vizitele 
sunt actiuni cu caracter de masa organizate in scopul imbogatirii experientei de viata a elevilor. Prin 
continutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic dar uneori au un impact mai mare decat 
lectiile oragnizate in scoala. 

 
O sa dau ca exemplu, organizarea unei excursii la Gradina Botanica, Cluj-Napoca. 

1. Pregatirea excursiei 
a) Prezenarea unui scurt material cu istoricul acestui obiectiv 
b) Prezentarea unui material scurt cu cateva planse cu imagini ale unor  plante 
c) Cateva repere despre orasul Cluj-Napoca 

Toate acestea vor fi prezentate scurt, astfel incat sa le starnesc curiozitatea de a vizita orasul si a 
vedea pe viu bogatia Gradinii Botanice. 

 
2. Vizita propriu-zisa la Gradina Botanica 
Petru a ramane in memoria copiilor frumusetea plantelor din acest obiectiv turistic, 

timpul de vizitare trebuie sa fie generos, elevii trebuie sa primeasca informatiile stiintifice pe 
intelesul lor, sa aiba timp sa puna intrebari si sa primeasca raspunsurile pertinente. 

 
3. Obtinerea feed-backului 
Dupa aceasta excursie, am realizat un proiect cu tema`Minunile naturii adunate la Cluj`.  

Copiii au realizat desene, scurte compuneri, planse, colaj cu poze, postere care s-au adunat 
intr-o revista a clasei. Aceasta revista a fost popularizata in scoala.  

 
Legatura organica a procesului de invatamant cu excursia a asigurat o eficienta educativa a 

activitatii de cunoastere. Astfel, s-a largit orizontul cognitiv si s-au familiarizat cu frumusetea 
obiectivului vizitat si cu repere importante ale orasului Cluj-Napoca. Aceasta activitate a necesitat o 
buna pregatire metodologica, o atmosfera destinsa astfel incat elevii sa ia totul ca o joaca, intr-un 
loc mirific.  

In concluzie, pot afirma ca activitatile extrascolare genereaza relatii de prietenie, colaborare, 
responsabilitate, o atitudine de respect pentru frumusetile tarii si o dezvoltare psihomotorie 
armonioasa a elevilor. 
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VALORIFICAREA ELEMENTELOR DE ISTORIE LOCALĂ  
ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar GEORGETA MĂRGINEAN 
Prof. înv. primar CRISTINA FLOREA 

Prof. CRISTINA  POP 
LICEUL DE ARTE”REGINA MARIA”- ALBA IULIA 

 
 
Educaţia patriotică a şcolarilor începe la o vârstă fragedă şi continuă pe tot parcursul vieţii, 

urmărind formarea conştiinţei şi conduitei patriotice. Procesul de formare a personalităţii elevului 
implică integrarea în plan intelectual, afectiv-motivaţional şi volitiv a unui sistem de valori şi 
atitudini deschis, pozitiv şi democratic, specific societăţii, grupului, mediului geografic, social şi 
cultural în care trăiesc şi le-au vieţuit strămoşii. Cunoaşterea originii istorice a poporului, 
respectarea şi cinstirea înaintaşilor, admirarea şi preţuirea moştenirii culturale şi spirituale, 
implicarea în apărarea independenţei şi suveranităţii ţării, idealurile de libertate şi progres sunt 
trăsăturile care definesc latura patriotică a personalităţii. Şcolii îi revine un rol important în această 
direcţie prin activităţile curriculare şi extracurriculare pe care le desfăşoară, de asemenea, societăţii 
prin influenţele formale, informale, nonformale pe care le exercită asupra individului. 

Dobândirea cunoştinţelor şi declanşarea trăirilor afective este concentrică şi simultană. Se 
porneşte de la dragostea pentru familie, pentru şcoală, pentru localitatea natală şi mediul 
înconjurător, pentru trecutul şi prezentul patriei, pentru limbă şi popor şi se ajunge la participarea 
efectivă, afectivă, a copilului, tânărului, adultului la viaţa grupului, la asumarea de roluri. 

În acest context, învăţătorului îi revine un rol fundamental în educarea patriotică a copiilor prin 
menţinerea unui echilibru între informativ-formativ, prin alegerea  unui cadru şi crearea unor situaţii 
de învăţare şi de manifestare a conduitei patriotice – curajul, perseverenţa, abnegaţia, dragostea faţă 
de muncă, spiritul de sacrificiu. Activităţile extracurriculare: vizitele drumeţiile, excursiile, serbările 
şcolare desfăşurate cu ocazia diferitelor evanimente, vizionarea unor piese de teatru, filme istorice 
oferă cadrul exercitării unor influenţe formative interdisciplinare asupra personalităţii copiilor şi 
declanşării unor sentimente, ajută la educarea lui patriotică. 

Una dintre activităţile desfăşurate cu elevii clasei a IV-a a vizat: 
 cunoaşterea evenimentelor istorice majore care au marcat evoluţia Albei Iulia; 
 stimularea interesului pentru istoria locală; 
 dezvoltarea sentimentelor de dragoste, admiraţie, recunoştinţă şi  mândrie faţă de faptele 

înaintaşilor şi realizările comunităţii locale de-a lungul anilor; 
 îmbogăţirea spirituală a copiilor.  
O activitate care succede acestei vizite constă în amenajarea unui mic muzeu istoric, în sala de 

clasă. Pentru aceasta elevii sunt antrenaţi în procurarea unor izvoare de istorie locală şi în 
amenajarea unui colţ muzeistic.  

Copiii participă cu interes la acest demers asumându-şi diferite sarcini: adună, selectează, 
ordonează, inventariază şi păstrează mărturiile de istorie locală. Expoziţia poate fi una permanentă 
sau poate fi organizată pe o anumită perioadă, pe diferite tematici:  “Alba Iulia de ieri, Alba Iulia de 
azi” – expoziţie de fotografii, “Monede şi bancnote”,  “Obiecte vechi...”- unelte vechi, “De prin 
lume adunate…”- obiecte de uz caznic, “Din moşi, strămoşi…”- acte vechi, fotografii etc. 

Prezentăm mai jos proiectul activităţii „Pe urmele strămoşilor”. 
CATEGORIE: Educaţie socio-culturală 
FORMA DE ORGANIZARE: Vizită 
TITLUL:  „Pe urmele strămoşilor” 
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OBIECTIVE: 
- cunoaşterea elementelor semnificative ale istoriei şi culturii locale  şi naţionale; 
- cunoaşterea semnificaţiei bunurilor din muzeu; 
- cunoaşterea tradiţiilor, obiceiurilor, ocupaţiilor şi a artei populare din zonă; 
- conştientizarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la păstrarea şi conservarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor specifice zonei; 
- promovarea dialogului eficient între elevi, cadre didactice şi muzeografi;  
- exersarea deprinderilor elementare de comportament social şi a atitudinilor morale. 
RESURSE MATERIALE: Suma de bani necesară achiziţionării biletelor de intrare 
                   TEMPORALE: Orele 08 – 12. 
 REZULTATE AŞTEPTATE/INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: 
- familiarizarea copiilor cu mărturii ale trecutului istoric local; 
- cunoaşterea unor fapte, eroi şi evenimente însemnate din trecutul de luptă al poporului român 

pentru dreptate socială şi naţională; 
- cunoaşterea şi aprecierea unor înalte însuşiri morale ale figurilor istorice şi ale civilizaţiei 

româneşti din vechime; 
- familiarizarea copiilor cu muzeul, ca instituţie; 
MODALITĂŢI DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE A REZULTATELOR ACTIVITĂŢII: 

Albumul foto, observarea sistematică a comportamentului elevului - grila de monitorizare. 
METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, 

problematizarea, lectura explicativă, observaţia, prelegerea, jocul de rol, dramatizarea, dezbaterea, 
brainstorming, predarea-învăţarea reciprocă, studiul de caz, proiectul, portofoliul personal şi de 
grup,  

FORMA DE ACTIVITATE: frontal, în grup ş individual. 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

- înregistrări video şi fotografii; 
- albume foto pe suport de hârtie şi în format electronic; 
- portofolii; 
- revista clasei; 
- interes şi bună dispoziţie; 
- familiarizarea copiilor cu muzeul, ca instituţie. 

RESURSE UMANE: 
- 33elevi – clasa a IV-a; 

  - 3 cadre didactice; 
PARTENERI: 

1. Părinţii elevilor – comitetul de părinţi al clasei; 
2. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
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COMUNICAREA ÎN RELIGIE 

 
 

Prof. MĂRGINEANU IULIAN  AUGUSTIN,  
COLEGIUL TEHNIC ,,GEN GH. MAGHERU 

 
 

 
Toate făpturile lăsate de Dumnezeu işi manifestă intenţia de comunicare, de relaţie cu mediul. 

Vieţuitoarele regnurilor inferioare emit semnale sonore de avertizare, de atenţionare, de depăşire a 
unor situaţii de in cercare, in vederea conservării vieţii şi a perpetuării speciei. Omul se distinge de 
celelalte vieţuitoare prin faptul că realizează conştient actul comunicării. Este responsabil de mediul 
in conjurător şi de păstrarea ecosistemului. De aceea, teologia răsăriteană il numeşte „cununa 
creaţiei”. In vreme ce animalele emit semnale sonore din instinct, omul intreţine o relaţie de dialog 
cu convingerea că este o necesitate lăuntrică. Originea comunicării are o sursă, un moment sacru. 
Sfintele Scripturi menţionează momente de „sfat”, de convorbire cu poporul ales, de transmitere a 
unor veşti prin intermediul profeţilor. In Geneză 1, 26-27, stihul incepe printr-un verb la conjunctiv, 
care indică o acţiune: „Să facem om…” Componenta definitorie a comunicării este cuvantul (Logos 
- gr, Verbum - lat, Dawar – ebr, slova – slavonă, wort – germ, word – eng). Evanghelia după Ioan, 
include termenul menţionat chiar in primul verset: „La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era la 
Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul.” Iată originea comunicării! 

Comunicarea constituie o activitate de relaţie, un proces interpersonal, prin care se incearcă 
rezolvarea situaţiilor sensibile, crearea unor bunuri materiale şi spirituale, educarea copiilor in 
familie şi in şcoală, in perspectiva menţinerii unui echilibru la nivelul societăţii. 

Comunicarea din perspectivă creştină trebuie să aibă o finalitate axiologică, comuniunea numită 
in Teologia Creştină: Cuminecarea – unirea cu Hristos – Euharistia – „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăieşte în mine.” 

Comunicarea religioasă este un act de nobleţe şi adancime spirituală, persoana umană devenind 
chip spre asemănare cu izvorul vieţii şi al nemuririi. Şi in familia creştină comunicarea este o latură 
indispensabilă. Este vorbe despre rugăciune, despre povăţuire, aceasta reprezentand un reflex al 
iubirii intratrinitare. De aceea, Sfantul Ioan Hrisostom (+ 407) indică faptul că familia este o 
Biserică in miniatură. 

Comunicarea poate fi analizată din mai multe perspective: 
1. Sociologică; 
2. Pedagogică (comunicare didactică şi logopedie – elevii cu deficienţe in vorbire); 
3. Religioasă; 
4. Artistică; 
5. Sportivă; 
6. Militară. 
După modul de exprimare, comunicarea poate fi: 
· Verbală; 
· Scrisă; 
· Mimico – gestuală; 
· Para – verbală. 
1. Comunicarea verbală 
Este un tip de relaţie interpersonală, conştientă, specifică doar omului. Se redă prin enunţuri 

scurte, interjecţii, exclamaţii, interogaţii, prin diverse opinii, idei, mesaje, care determină acţiunile 
semenilor. 

Comunicarea verbală conţine o intenţie exprimată prin cuvinte şi prin mimică. In invăţămantul 
religios, comunicarea trebuie să aibă o acurateţe lingvistică dublată de o responsabilitate morală 
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(deontologie profesională), care să uşureze transmiterea şi insuşirea invăţăturilor creştine de către 
elevii ascultători (educogeni). 

In spaţiul şcolii, comunicarea religioasă va respecta principiul accesibilităţii, evitandu-se abuzul 
de regionalisme, arhaisme, neologisme şi cuvinte tehnice. In cadrul orelor de Religie şi de 
Dirigenţie, preotul profesor sau indrumătorul (institutoarea, teologul debutant), vor incerca să 
prelucreze cunoştinţele religioase pentru a fi percepute clar de către elevi. Pentru reuşita expunerilor 
didactice şi religioase, se vor evita stigmatizările, blamările, apostrofările, aprecierile negative, chiar 
dacă şcolarii nu reuşesc să participe la oră in mod optim. Cuvintele sau expresiile cu semnificaţie 
negativă pot cauza un fond afectiv şi o reacţie inversă care se poate răsfrange asupra disciplinei, 
asupra invăţăturii creştine şi Bisericii. Profesorii care dovedesc o astfel de atitudine, fie au o 
pregătire psiho – pedagogică superficială, fie nu au inţeles că fundamentul religiei creştine este 
iubirea – άγαπαω (gr. αδελφοί – fraţilor). 

Momentul de inceput il constituie Sumerul – 2800 a. Hr. – Mesopotamia. Mai nou, o fracţiune a 
intelectualilor romani consideră că tăbliţele de la Tărtăria pot fi datate anterior (4000 – 4400 a. Hr.) 
– Iosif Constantin Drăgan şi Napoleon Sarbescu. Iniţial, comunicarea scrisă se realiza prin 
idiograme (imagini: om, animal, etc.) şi prin notaţie cuneiformă in incinta piramidelor, multe fiind 
considerate hieroglife (Peştera Alttamira – Spania). 

Comunicarea in invăţămantul religios ia forma unor eseuri didactice, cu teme curriculare 
specifice. De asemenea, consemnarea ideilor sau a structurii lecţiei pe tablă poate reprezenta o 
oglindă a personalităţii lui. De aceea, notiţele, schiţa la tablă, trebuie să se desfăşoare ingrijit, atat 
caligrafic cat şi gramatical. 

3. Comunicarea nonverbală. 
Alături de celelalte două tipuri schiţate anterior, comunicarea nonverbală intregeşte complexul 

de relaţie personală cu semenii. Este cunoscută şi sub denumirea de comunicare mimico – gestuală, 
pentru că in cadrul ei se pot deosebi cateva componente: tonalitatea, privirea (mimica), gestica, 
ţinuta, igiena personală, etc. 

Tonalitatea în comunicarea religioasă 
Invăţămantul religios va avea o desfăşurare corespunzătoare obiectivelor fixate anterior, nu 

numai in funcţie de conţinutul tematic, transmis elevilor, ci şi prin intermediul intonaţiei de care 
indrumătorul se foloseşte. Sfinţii Părinţi in Filocalie, recomandă, aspect vizibil al Patristicii 
răsăritene, dreapta măsură, chibzuinţa, cumpătarea. Tonalitatea este un aspect circumscris 
comunicării, care in funcţie de emiţător oferă sens şi semnificaţie invăţăturilor exprimate. 

EMITENTUL ------ CONŢINUT / MESAJ ------ RECEPTORUL 
Tonalitatea va fi in funcţie de anumite evidenţieri, cuvinte, mesaje, care sunt redate temporizat 

in raport cu paragraful prezentat elevilor. Stilul monolog (monofon) este deficitar in cadru lecţiilor 
de Religie, pentru că nu se poate realiza un fond afectiv. Sunt necesare accentele pe anumiţi termeni 
(Har, sfinţire, rugăciune, mărturisire sinceră, iertare), modulaţiile fonice, ori de cate ori se redă o 
istorioară cu conţinut moral, o parabolă, realizandu-se atmosfera tainică la momentul 
deznodămantului, unei parabole, intamplări din viaţă. 

Privirea profesorului trebuie să susţină mesajul invăţăturii creştine. Se realizează frontal, 
echidistant, iar fizionomia profesorului va fi senină, destinsă. 

 
Bibliografie:  
 
 BIBLIA ,Institutul Biblic si de misiune al B.O.R, Bucuresti 2015 
Dan Toader, Aurel Popescu, Aurel Mihai, „Proiectarea lecţiei de Religie”, Ed. Aramis, 2002 
 Pr. Sebastian Şebu, „Metodica Predării Religiei”, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000 
 Ioan Nicola, „Tratat de Pedagogie Şcolară”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996 
 Pr. Vasile Gordon, „Biserica şi Scoala”, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educaional 

 
 

Prof. Inv. primar Cristina Margutoiu 
 
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. 

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” a desfasurat activitati de dezvoltare personala si creativitate 
printr-o excursie la Pietrosani unde am avut ca activitati: atelier tematic intitulat “Viata la tara”, 
Coltul de lectura si cunoastere”, activitati sortive in aer liber (stafeta, jocuri in echipa, coloram cu 
creta colorata), dar si un atelier de quilling, realizarea felicitarilor de paste, iepurasul din ou si 
pictura pe vase de lut. 

Prin aceste activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul tehnicii, literaturii 
și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice elevii îşi cultivă 
dragostea pentru frumos. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

Vizitarea unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o situaţie de învăţare cu 
scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în funcţie de educaţia 
anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia. 

Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa educativă 
a acestor activităţi. De mentionat este că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de 
caracterul lor variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter 
didactic. Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au 
drept scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării. 

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
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de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util şi 
plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea utilităţii 
organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale 
elevilor şi de dorinţele lor. Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea 
povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor. Metodele și tehnicile moderne, 
activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i îndeamnă 
să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de potrivite în 
educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. Aceste metode sunt utile, 
pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața socială a elevului; dezvoltă 
gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea conținutului prin proiectarea în 
lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția unor raporturi noi de cunoaștere 
și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a copilului și elevului, a empatiei ca 
fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu 
plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor 
artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea 
metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice. 

 În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR  

PROGRAMULUI „ȘCOALA ALTFEL” 
GRUPA  MICĂ 

 
Prof. Avornicesei Maria-  

Grădinița P. P. Hîrlău, jud. Iași 
 
 
Programul urmărește implicarea tuturor preșcolarilor, a educatoarelor și a părinților în activități 

care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele și 
capacitățile acestora în diferite domenii, stimulându-se participarea lor la acțiuni variate, 
îmbunătățirea compețentelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale și nonverbale,  
nivelul creativității prin: 
 Procesul de învățare prin joc; 
 Participarea copilului la alegerea activităților și a jocurilor; 
 Organizarea adecvată a ambientului educativ; 
 Flexibilitatea strategiilor de predare-învățare; 
 Stimularea și  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale și a relaționării. 
Rezultate așteptate:  
 Participarea activă și responsabilă la activitățile comune desfășurate;  
 Formarea unor abilități de lucru în echipă;   
 Cultivarea unui stil de viață sănătos prin mișcare în aer liber; 
 Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor în diverse activități comune. 
În desfășurarea activităților voi urmări: 
 Atitudinea copiilor, spontaneitatea și inițiativa (opoziție, pasivitate, cooperare, entuziasm); 
 Maniera de relaționare (formulare de întrebări, plictiseala, necooperare, detasare, iritare, 

tensionare, incordare, placere, participare totală ); 
 Adaptarea la situațiile  propuse, gradul de cooperare și de atenție; 
Grupul țintă: 
 Prescolarii din grupa mică 
Persoane implicate in proiect: Educatoare, preșcolari, părinți, reprezentanți ai  comunității 

locale. 
DATA DENUMIREA  

ACTIVITĂȚII 
TIPUL  
ACTIVITĂȚII 

PARTICIPANȚI RESPONSABILI PARTENERI EVALUARE 

Luni 
 
 
 
 
 

10:00-12:00  
„Cross 
pentru 
natură” 
 

-Cross Toate grupele 

Coordonatori 
proiect „Natură 
curată-viață 
sănătoasă” 
Educatoarele 
grupelor 

APM  
ISJ 
Poliția, 
Primăria  

Foto 
Diplome 
Premii 

9:00-10:00 
,,Poveștile 
ne-nvață ce e 
bun în 
viață” 

 
Parada 
personajelor 
din povești 

Grupa mică 
 

Avornicesei 
Maria 
 

Părinții 
preșcolarilor 

Foto 

Marți 
 

10:00 -11:00 
,,Dirijez 
circulația și 
am grijă de 
viața ta!” 

-întâlnire cu 
polițistul 

Toate grupele 
Educatoarele 
grupelor 

Poliția  
CD 
Foto 
Diplome 

Mier 
curi 
 

9:00-10:00  
,,Medicul ne 
povestește” 

- întâlnire cu 
un cadru 
medical 

Toate grupele 
 

 
Educatoarele 
grupelor 

Spitalul 
orășenesc 

Foto 
Diplome 
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10:30 – 
12:00 
,,Ce 
gustoasă e 
salata” 

 
-activitate 
practic-
gospodărească 
 

Grupa mică 
 
 

 
Avornicesei 
Maria 

Părinți 
Foto 
Diplome  

 
Joi 
 

 
10:00-11:00 
 „Țupa-țup 
vizionăm, 
limbajul ni-l 
dezvoltăm” 

 
- Teatru de 
păpuși 
 

 
 
Copiii din 
grădiniță 
 

Toate cadrele 
didactice 

Teatrul de 
marionette 
„Așchiuță” 
 

 
Foto 
 

Vineri 
 ,,O  floare,  

un  pom,  o  
viață  de 
om” 

-plantare de 
flori 
Ecologizare 
curtea 
grădiniței 
 

Grupa mică 
 

 
Avornicesei 
Maria 
 

Părinți 
 

Foto 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul primar 

 
 

Prof. înv. primar, Doboș Maria 
Școala Gimnazială Răchiteni, Iași 

 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului, etc.  

 Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/muzică pentru copii, etc.); 
 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că  activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. 

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. 

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 

rezultatelor și performanțelor școlare; 
 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 

urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 

elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
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a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. Condiția primordială pentru receptarea 
corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, 
procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea acticităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale.  

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i 
învățăm să se adapteze.”(Maria Montessori) 

 
 
Bibliografie: 
 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007 
www.edukid.ro  
www.didactic.ro  
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FIȘĂ DE DESCRIERE A ACTIVITĂȚII EDUCATIVE 

 
 

Marian Daiana 
Școala Gimnazială Nr. 13 Brașov 

 
 
 
Titlul activității: „TÂRGUL DE TOAMNĂ”  
Domeniul activității: ARTISTIC/ECONOMIC 
Locul și data desfășurării: ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13 BRAȘOV 
Durata activității: 8:00 – 12:00 
În colaborare cu clasa a IV-a B, prof. Oana Oana-Rebeca 
Alți participanți: părinți, secretar, profesori 
Scop/ obiective: 
- confecționarea unor obiecte pentru vânzare 
- organizarea unui târg de vânzare cu standuri tematice 
- dezvoltarea spiritului antreprenorial 
- lecție practică în cadrul proiectului „Economia noastră – Clubul copiilor harnici, isteți și 

chibzuiți”- Junior Achievement România 
Resurse: obiecte realizate de elevi specifice anotimpului toamna 
Descrierea activităților: 
În cadrul acestei activități rolul cadrului didactic a fost doar de supraveghetor și mentor. Am 

încurajat elevii să pună în aplicare cele învățate în cadrul activităților de educație financiară.  
Și-au împărțit sarcinile singuri, au confecționat diverse obiecte  în echipă sau cu ajutorul 

părinților, au venit pregătiți astfel încât standurile lor să fie cât mai atractive, au realizat slogane, 
bannere, au negociat și la final au tras linie; au numărat banii obținuți, suma fiind pe măsura 
pregătirilor și bineînțeles mulțumirea pe măsură! 

 
 
 
 
 
 

   

 
Rezultate așteptate: 
- dezvoltarea spiritului antreprenorial 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

 
 

Prof. inv. primar Marian Marcela 
Lit. “Onisifor Ghibu “ Oradea 

 
 

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele.  
Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi 

 
 
Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii 

reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi 
de a decide, pentru că perioada şcolară este decisivă pentru formarea tânărului de mâine . 

Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor noastre. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul 
copiilor. 

Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Prin 
conținutul bogat al programului pe care îl cuprinde serbarea școlară valorifică varietatea, 
preocuparea intereselor și gusturilor școlarilor. Ea evaluează talentul, munca și priceperea 
colectivului clasei și transformă în plăcere și satisfacție străduințele acestuia. 

Perioada de pregătire a serbării, dorința sinceră de succes pot suda colectivul clasei, 
impulsionează în mod favorabil fiecare copil să trăiască acele momente. Consider că fiecare copil 
trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor artistice pentru a se simți parte integrantă, 
să știe că și datorită lui serbarea a avut succes. Cadrul didactic trăiește alături de elevi reușita 
serbării, contactul cu publicul trezește în sufletul copiilor dorința de a învinge timiditatea și a da tot 
ce are mai bun. 

E fascinant când pe scenă apar micii artiști, recitatori, cântăreți, dansatori, etc. Este cu adevărat 
extraordinar când ei reușesc să trezească în sufletul spectatorilor emoții, bucurii. Întregul lanț de 
activități desfășurate în școală și în afara ei, sub atenta supraveghere a cadrului didactic, contribuie 
la formarea și educarea copiilor, are implicații și în viața spirituală și culturală a comunității. 
Punerea în scenă a serbărilor aduce satisfacții atât micilor artiști, cât și spectatorilor, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalității elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la dezvolatrea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească. 
Excursia este cea care îl relexează pe elev, îi prilejuiește însușirea unor experiențe sociale 
importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. În realizarea unei excursii școlare, fie 
de mică sau de mare anvergură, trebuie întocmită o documentație serioasă, fapt care nu trebuie să-i 
descurajeze pe dascăli în organizarea unor astfel de activități extrașcolare. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze ce au învățat în cadrul orelor de curs.  În 
stimularea creativității un rol important îl are și biblioteca școlară, care-l pune pe elev în contact cu 
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cărți interesante și pe care el poate nu le are acasă. Concursurile de lectură pot contribui la 
dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului elevilor, la stimularea elevilor spre activitatea de lectură.  

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă 
simțul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform 
naturii sale. 

Participarea efectivă într-o activitate extrașcolară angajează atât elevii timizi, cât și pe cei 
temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul.  

Elevii se autodisciplinează prin faptul că îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și 
și anumite responsabilități. Cadrul didactic are responsabilitatea să-i dirijeze bine pe elevi, să-i 
implice pe toți și să încerce să atingă obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. 
Renunțarea la realizarea efectivă a activităților extrașcolare înseamnă sărăcia vieții sufletești a 
copiilor, privarea lor de sentimente și emoții; deoarece acestea contribuie la formarea capacităților 
de comunicare ale elevilor, atenției, memoriei, gustului pentru frumos. 

Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de 
construție a învățării. Totul depinde de talentul cadrului didactic, de dăruirea sa în această meserie, 
de modul creator de abordare a acestor activități prin punerea în valoare a tuturor resurselor de care 
dispune clasa de elevi. 
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Importanţa activităţilor extracurriculare în grădiniţă 

 
 

Prof. înv. preşcolar  Ari Mariana 
Grădiniţa  “Lumea Copiilor” Lupeni- Hunedoara 

 
 
Motto:  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”. (Maria Montessori, “Descoperirea copilului”) 

 
 
Modul de dezvoltare a lumii contemporane este legat, în mare măsură, de modul în care 

educaţia poate să satisfacă cerinţele acestei dezvoltări. 
În general, răspunsurile educaţiei se aşază pe două mari  planuri: unul al lărgirii ariei 

conţinuturilor educaţiei şi cel de-al doilea constituit din inovaţiile în conceperea şi efectuarea 
proceselor educative.”Dacă în primul caz se impune o elaborare riguroasă a educaţiilor , în al doilea 
caz se impune problema regândirii procesului de educaţie… în vederea integrării  tinerei generaţii în 
viaţa socială…”(T. Cozma, 2005). După cum apreciază specialiştii, noile tipuri de conţinuturi sau 
“noile educaţii”reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor educative la 
imperativele generate de problematica lumii contemporane.  

Activităţile extracurriculare, în bogata lor varietate, sunt o excelentă formă de realizare a acestor 
“noi educaţii” în învăţământul preşcolar şi nu numai. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă 
influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-
formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter 
educativ. 

Definită ca parte a activităţii formale (S. Cristea),  educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
copiilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, printr-o abordare holistică,  pentru o cât mai uşoară 
integrare socială.Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare 
cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca 
o necesitate. 

Chiar când se află sub controlul mai mult sau mai puţin direct al educatoarei, situaţiile educative 
din cadrul extracurricular au o identitate proprie. Se pot desprinde unele valenţe educative care se 
pot urmări prin organizarea unor astfel de activităţi: 

 Când se desfăşoară în aer liber, ele sunt bazate pe libera alegere a copiilor, pe dorinţele şi 
alegerile lor; copiii aderă la ele de bună voie. 

 Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă sunt, de regulă, situaţii de grup, chiar 
dacă în desfăşurarea lor fiecare copil îşi trăieşte şi propria sa situaţie personală; acestea presupun 
activitate comună, cu ţeluri comune, ceea ce nu exclude ca fiecare copil să aibă sarcini individuale 
în realizarea acestor ţeluri; relaţiile sociale dintre copii sunt mai bogate şi mai variate decât în 
timpul activităţilor la clasă. De asemenea se lărgesc relaţiile cu mediul social înconjurător, cu 
comunitatea locală. Trebuinţele sociale sunt mai profund satisfăcute, iar întăririle sunt şi ele de 
natură socială. De aici decurge o altă valenţă educativă:aceste activităţi îndeplinesc o funcţie 
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social- integrativă, favorizând dezvoltarea unor relaţii interpersonale şi de grup, altele decât cele 
obişnuitebîn procesul de învăţământ.Dacă sunt bine concepute, îi ajută pe copii să descopere 
valoarea cooperării pentru atingerea unor scopuri comune, fie ele şi recreative. 

 Participarea la spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, 
prin care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme,  spectacole de teatru, precum şi a emisiunilor tv, poate constitui de 
asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, arte plastice etc. 

 Prin intermediul activităţilor extracurriculare se învaţă , dar altfel decât în cadrul şcolar. Este 
, de cele mai multe ori, o învăţare implicită,decurgând din experienţa trăită direct.Acest tip de 
învăţare nu se suprapune învăţării curriculare, ci are rol complementar în raport cu aceasta, iar 
faptul că se desfăşoară sub imperiul unor emoţii mai puternice decât cele simţite în activităţile la 
clasă,sporeşte potenţialul educativ. Se desprinde  valenţa formativă a activităţilor extraşcolare: 
dezvoltarea copiilor atât sub aspect cognitiv, lărgind orizontul de cunoaştere şi îmbogăţindu-l 
cultural, cât şi sub aspectul formării lor morale şi spirituale, întregind instrucţia şi educaţia şcolară 
prin experienţe noi de viaţă. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el însuşi, în primul rând, 
o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a preşcolarilor. 
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Excursia școlară- o fereastră deschisă spre cunoaștere 

 
 

Prof. Mariana Doboacă 
Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud 

 
 
Excursia școlară este o activitate extrașcolară integrată, complexă și unitară, care contribuie la 

educarea elevilor în plan informal, cultural, etic, emoțional, social. Practic, toate aspectele educației 
școlarilor pot fi abordate în cadrul unei excursii bine proiectate, care să fie în concordanță cu nivelul 
de vârstă și percepție al elevilor. Excursia școlară  poate să ofere copiilor o experiență memorabilă, 
situații inedite, emoții și trăiri pozitive. 

Am organizat, în fiecare an școlar, excursii de o zi cu elevii claselor mici și de două zile cu cei 
din clasele a III-a și a IV-a. Fiecare dintre aceste excursii au oferit copiilor prilejul de a petrece mai 
mult timp în compania colegilor de clasă sau de școală, de a se organiza, de a se responsabiliza, de a 
învăța să fie altruiști, generoși, atenți cu sine și cu cei din jur, de a se integra într-un grup, altul decât 
cel al clasei. Ca dascăl, am avut ocazia de a-i cunoaște în situații diferite de mediul școlar, putând 
astfel să le evaluez comportamentele, abilitățile, deprinderile.  

Deoarece fiecare dintre aceste excursii  a constituit o activitate  cu un impact special asupra 
copiilor, iată câteva dintre traseele și obiectivele urmate de-a lungul minunaților ani petrecuți în 
compania celor mici: 

 
 
1. Traseul: Bistrița- Năsăud- Coșbuc-Moisei- Sighetul Marmației- Baia Mare- Dej- Bistrița 
Durata: o zi 
Obiective vizitate: Casa Memorială Liviu Rebreanu, Casa Memorială George Coșbuc,  

Păstrăvăria Romuli, Pasul Dealul Ștefăniței, Complexul Memorial Moisei, Mănăstirea Bârsana, 
Muzeul Memorial Sighetul Marmației, Cimitirul Vesel Săpânța, Planetariul Baia Mare, Grădina 
Zoologică Baia Mare. 

 
2. Traseul: Bistrița- Beclean, Dej- Gherla- Cluj Napoca- Turda- Cîmpia Turzii și retur 
Durata: o zi 
Obiective vizitate: Herghelia Beclean, Grădina Botanică Cluj Napoca, Muzeul de Științe Cluj, 

Muzeul Etnografic Cluj Napoca, Salina Turda, Monumentul lui Mihai Viteazul Câmpia Turzii, 
Mănăstirea Nicula 

 
3. Traseul: Bistrița- Turda- Câmpeni- Oradea- Băile Felix- Huedin- Cluj Napoca- Dej- Bistrița 
Durata: două zile 

Obiective vizitate: Peștera Urșilor, baie în bazinele cu apă termală Felix, Casa Memorială 
Octavian Goga, Stadionul CFR Cluj Napoca 

 
4. Traseul: Bistrița- Vatra Dornei- Câmpulung Moldovenesc- Suceava- Târgu Neamț- Piatra 

Neamț- Bicaz- Toplița- Reghin- Bistrița 
Durata: două zile 
 
Obiective vizitate: Muzeul de Științe ale naturii Vatra Dornei, Mănăstirea Voroneț, Muzeul 

Bucovinei Suceava, Cetatea de Scaun Suceava, Cetatea Neamțului, Casa Memorială Ion Creangă 
Humulești, Cheile Bicazului, Lacul Roșu, Mănăstirea Toplița. 
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Pe urmele înaintașilor - prima oră de istorie 
 

Profesor învățământ primar Bor Mariana Floarea 
Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

 
 
În anul Centenarului Marii Uniri, elevi din clasele a II-a și a III-a Step by Step ale școlii 

Gimnaziale Nr. 4 din Bistrița s-au bucurat alături de profesori și câțiva părinți de una dintre cele mai 
frumoase excursii de studiu pe traseul Bistrița – Sighișoara – Brașov – Bran - Peleș -  Pelișor– Sibiu 
- Alba Iulia – Bistrița.  

Aşadar, în perioada 29 - 31 mai 2018, micii școlari au avut parte de prima lecție de istorie. 
Excursia a aventurat copiii nu doar pe traseele fizice ale infrastructurii rutiere, de transport, de 
servicii turistice și cazare, dar și pe traseele istorice și ale întregirii naționale,  pe trasee culturale, 
religioase și educaționale. 

Au făcut un scurt popas pentru a învăţa istoria şi altfel, o istorie la ea acasă. A fost o experienţă 
care a stârnit curiozitatea elevilor şi dorința de a pătrunde treptat în istoria neamului românesc. 
Auzim adesea că dacă vrei să trăieşti o viaţă ce ţi-a fost dăruită, trebuie să o meriţi ca om şi ca neam 
în fiecare clipă. Şi într-adevăr, am avut posibilitatea ca în trei zile de pelerinaj pe urmele 
înaintaşilor, eroilor acestui neam, să trăim clipă de clipă momente importante din viaţa şi activitatea 
eroilor neamului. 

 Pentru început, am poposit la Sighișoara și am vizitat cetatea. Am ajuns în Brașov și am vizitat 
orașul, fortificațiile Brașovului, Piața Sfatului, Biserica Neagră, una dintre cele mai reprezentative 
monumente de arhitectură gotică din România. Biserica care are o lungime de 89 m și e considerată 
cea mai mare biserică din țară. Numele l-a primit după incendiu din timpul invaziei temporare a 
turcilor  când zidurile s-au înnegrit. 

Am vizitat Castelul Bran, castel construit într-un punct cheie din punct de vedere strategic și am 
aflat legenda contelui sângeros supranumit Dracula. Un loc frumos unde ne-a plăcut foarte mult a 
fost scara secretă, fiind cuprinși puțin parcă de frică. Camerele sunt foarte frumoase,  colecțiile de 
mobilier, costumele, armele și armurile expuse, dar mai ales fântâna  cu bani. 

 

                             
 

Paşii ne-au purtat a doua zi prin Castelul Peleș, unul din cele mai importante monumente 
istorice din România, construit la inițiativa primului rege al României, Carol I, în localitatea Sinaia. 
Ne-au încântat cele mai frumoase săli deschise pentru public: holul de onoare, biblioteca regală, 
sala de muzică, sala Florentină, sala Maură, sala de teatru, sala de concerte, apartamentul imperial, 
sala de consilii, sufrageria, cabinetul de lucru, salonul turcesc dar și sălile de arme. 

Am vizitat apoi Castelul Pelişor din Sinaia și am aflat că a fost construit ca reşedinţă a 
principilor moştenitori Ferdinand şi Maria şi apoi a devenit reşedinţă regală. Pelişorul este imaginea 
fidelă a gusturilor Reginei în materie de frumos. Considerat „casa de vis”  acesta dezvăluie 
personalitatea sa îndrăzneaţă, misterioasă, romantică, fiind supranumită „Regina artistă”. 
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Ne-am continuat călătoria prin Sibiu, prin vechiul centru istoric unde am avut ocazia să vizităm 
Catedrala Mitropoliei Ardealului,  Grădina Zoologică pentru ca mai apoi să ne oprim la Muzeul 
Bruckenthal. 

 

    
 

Această incursiune prin istoria neamului nostru nu avea cum să ocolească în anul 2018 una 
dintre cele mai importante cetăţi, panaceu cultural, ştiinţific, naţional, una dintre cetăţile care adună 
la un loc milenii de existenţă ale poporului român, toate epocile istoriei - Alba Iulia (Apullum, 
Bălgrad, Alba Carolina). Orașul Alba Iulia este recunoscut de către toți românii ca fiind locul unde 
s-a înfăptuit Marea Unire, la 1 Decembrie 1918 iar noi ne aflam în an centenar.  

Ne-am plimbat prin cea mai mare cetate care se remarcă prin forma sa de stea cu șapte colțuri,  
impresionant centru spiritual, străjuit, de o parte, de Catedrala catolică unde îşi doarme somnul 
marele voievod Iancu de Hunedoara, iar de cealaltă parte, de Catedrala Reîntregirii Neamului, unde 
la 15 octombrie 1922 a fost încoronat ca rege al României Mari Ferdinand I cu soţia sa, Maria. Alba 
Iulia a fost, este şi va rămâne un arc peste timp, unul dintre cele mai importante centre ale culturii 
noastre.  

Ne-a atras atenția statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, lucrarea din bronz  care îl reprezintă pe 
domnitor exact ca în ziua în care acesta își făcea intrarea triumfală în Alba Iulia, la 1 noiembrie 
1599. Mihai Viteazul are o postură de învingător, în mâna stângă ridicând buzduganul, iar în 
cealaltă mână hățurile calului. Am aflat că a fost sculptată de către Oscar Han și că a fost ridicată în 
memoria împlinirii a 50 de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu România. Mândri că noi 
suntem generația care  va  sărbători 100 de ani de la Marea Unire ne-am continuat călătoria trecând  
prin porțile cetății.  Desigur, am pășit cu emoție în Sala Unirii, loc în care s-a parafat de către 
românii transilvăneni Unirea Transilvaniei cu România, ca o încununare a luptei nației, așezând în 
coroana României Mari perla cea mai de preț care îi lipsea.     

Au fost trei zile pline, obositoare, dar foarte frumoase. Am plecat într-o mică călătorie pe 
urmele înaintașilor și ne-am întors mai bogaţi sufleteşte, spiritual, cultural, istoric şi cu mult mai 
mult respect faţă de jertfa acestui neam. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

MARIANA IONESCU, Profesor pentru invatamantul prescolar                               
GPP Step by step Calarasi, Jud. Calarasi 

 
Motto: 
“Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi,această lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”.Maria Montessori-,,Descoperirea copilului’’. 

 
Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  

locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.  Activităţile   extraşcolare   constituie 
modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor prescolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi.  

Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi , mult mai 
largi, mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare 
preconcepute. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite.  Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei, 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  

Activitatile extracurriculare îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de 
grădiniţă, îi determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer aşteaptă şi se implică în realizarea 
acestui tip de activitate. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv - educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

In cadrul acestor activităţi copiii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date  „învaţă să înveţe’’. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Putem spune deci, că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el însuşi în primul rând o 
atitudine  creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a acestora. 
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Înainte de toate, este însă important ca educatoarea însăşi să fie creativa, pentru că numai aşa 
poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora 
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ACTIVITĂȚILE  EXTRAȘCOLARE 
 - O EXTINDERE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Pleșu Mariana                                                                    
Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur’’ 

 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Schimbările fără precedent care au avut loc în toate domeniile vieții sociale au făcut ca educația 
să dobândească noi conotații iar accentul  în acest domeniu s-a mutat de la informativ la formativ. 
Educația depășeste limitele curriculumului școlar și tinde spre o învățare pe tot parcursul vieții. Un 
curriculum unitar nu mai poate face față diversității umane, iar dezideratul educației permanente 
devine o realitate. 

În școala contemporană, eficiența educației depinde de gradul în care pregătește elevul pentru 
participarea la propria dezvoltare și măsura în care reușește să pună bazele formării personalității 
copiilor, iar aceasta se produce atât în cadrul orelor de curs, cât și în afara lor, prin activități 
extracurriculare. Activitățile extracurriculare vizează curriculum extins, oferind copiilor noi 
oportunități și situații de învățare într-un context plăcut, lipsit de rigiditate. Activitățile 
extracurriculare au larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a 
personalității copiilor. 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învațământ) iși are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. 

Această formă de educație completează educația formal, căreia îi este complementară, asigurând 
o învățare mai practică, interdisciplinară. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Conținutul 
activităților extracurriculare nu este stabilit de programa școlară, însă ele constiutie adesea o 
continuare, la un nivel mai înalt, a ceea ce și-au însușit elevii în cadrul lecțiilor, prin realizarea de 
activități plăcute elevilor, care lasă loc creativității și inițiativei. 

Activităţile extraşcolare  au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul  şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite  elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizate de 
acesta.  

Concursurile scolare sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare având, in același timp, o importanță majora și în orientarea profesionă a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilitati pe care aceștia le au. Concursuri îi pot motiva, determinând 
elevii să studieze în profunzime  noțiunile predate, și prin urmare să obțină  rezultate mai bune la 
școală. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă 
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sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de inițiativă al copilului, îi va oferi 
ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârșit sarcina asumată și va asimila 
mult mai ușor toate cunoștințele. 

Activitatea educativă  școlară și  extrașcolară reprezintă spațiul aplicativ comun care permite 
transferul și aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite în sistemul de 
învățământ, dezvoltă creativitatea, gândirea critică și stimulează capacitatea de decizie a tinerei 
generații. 

 
 
 
Bibliografie: 
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Activităţile extracuriculare 

 
 

Prof. Barba Mariana Silvia 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad 

 
 
Educatia nonformală cuprinde activităţile extraşcolare care au un caracter mai puţin formal,o 

acţiune educativă, fiind mai flexibile şi care vin în întâmpinarea diferitelor interese ale elevilor. 
UNESCO definea educaţia nonformală ca fiind constituită din „orice activităţi educaţionale 
organizate şi susţinute care nu corespund exact a ceea ce numim educaţie formală. Educaţia 
nonformală este diferită faţă de educaţia formală, atât prin conţinut cât şi prin formele de realizare. 
Conţinutul educaţiei nonformale este organizat pe arii de interes (şi nu pe ani de studiu sau 
discipline academice), iar formele sunt foarte diverse ca durată, modalitate de organizare sau 
predare. 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, si au ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, elevii își pot dezvolta 
anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în 
societate.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Studiile de specialitate susțin că acesta 
ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai 
ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de 
probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar 
sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Activitățile extrașcolare înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar 
sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate, precum: cercuri specializate, olimpiade 
şcolare, concursuri, care sunt organizate de instituţiile şcolare, organizaţii ale tineretului, organizaţii 
părinteşti, emisiunile radio şi televizate, ce sunt create anume pentru elevi şi au un nivel ridicat de 
informare. Acelaşi tip de educaţie îl au ziarele şi revistele şcolare, la elaborarea cărora participă 
elevii, coordonaţi de pedagogi.  

Aceste activităţi au rol complementar celui al școlii; reprezintă un element fundamental în 
rețeaua școală-familie-comunitate,  oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, 
dezvoltă capitalul social al copiilor, contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de 
susţinere a ideilor sau opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii;  
asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru 
pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora; ajută la 
valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor; facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi 
copii prin intermediul jocurilor sau prin strategii de cooperare;  ajută la dezvoltarea încrederii în 
sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, 
înţelegerea şi acceptarea reciprocă; descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru 
calificativ/notă.  

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 
noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
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lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.                       

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive 
la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar 
dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Participarea efectivă  şi totală  în activitate 
angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de 
influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.  
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Elevul - participant activ la 

activităţile  desfăşurate în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel’’ 
 
 

Prof. psihopedagogie specială Marica Livia -  
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița 

 
 

Activităţile şcolare, chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor 
priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă 
duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de 
cunoaştere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

 
Prin desfăşurarea activităţilor extrașcolare, copiii cu dizabilităţi învață să utilizeze bine 

informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, 
spiritul critic şi autocritic.  

 
În şcoală facem primii paşi în încurajarea şi educarea copiilor ca, în timp, să devină factori activi ai 

protecţiei mediului, acţionând, modificând stilul de viaţă propriu şi pe cel al persoanelor din jurul lor. 
 
Prin activităţile practice desfăşurate în cadrul săptămânii ,,Şcoala altfel’’, elevii conştientizează 

faptul că  este important “să ştii”, dar mai important este “să aplici ceea ce ştii”. Protecţia mediului nu 
se face cu manualul, ci cu pasiune pentru natură, dublată şi întărită de cunoştinţe despre alcătuirea 
plantelor şi animalelor, despre viaţa lor, despre uriaşul rol pe care îl au în natură. ,,Nu stapânim natura 
decât respectând-o." 

 
În acest sens, tot în cadrul acestei săptămâni am desfăşurat proiectul “Un copil – o floare’’ 

organizând cu elevii mai multe activităţi: 
 
- am sădit flori în ghivece, care vor rămâne în sala de clasă; 
- am pus grâu la încolţit în pahare de plastic, care vor fi folosite ca bază la ornamentele realizate cu 

ocazia sărbătorilor de Paşti; 
- am învăţat cu elevii poezii şi cântece despre pădure şi despre natură în general; 
- elevii au realizat desene cu aspecte din natură în cele patru anotimpuri. 
 
Prin aceste acţiuni ne- am propus ca scop educarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, prin 

exersarea unor deprinderi de îngrijire şi protejare a acestuia, stimularea şi dezvoltarea capacităţii de 
investigare şi cunoaştere a mediului înconjurator. 

 
Îmbinând metodele tradiţionale cu cele moderne, am încercat să punem copilul în situaţia de a 

cunoaşte, a observa, a participa activ la tot ceea ce implica cunoaşterea şi protejarea mediului 
înconjurator, dar mai ales, menţinerea acestuia cât mai sănătos.  

 
Ţinând cont de particularităţile de vârstă şi intelectuale ale copiilor, am încercat  să sensibilizăm 

sufletul copiilor, să creăm buna dispoziţie, punând accent pe aspectele emoţionale, înfăţişând natura ca 
un personaj din poveste, persecutat, abuzat, ajungând s-o denumim o "Cenuşăreasă" a timpurilor 
noastre. 

 
Participarea copiilor la aceste activităţi sporeşte eficienţa demersului educaţional, dat fiind 

cunoscută marea disponibilitate a elevilor de a descoperi tot ceea ce le stârneşte curiozitatea. Aceste 
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activităţi îşi găsesc finalitatea în comportamentul copiilor care devin mai buni, mai sensibili faţă de 
mediul apropiat, mai protectori, disciplinaţi, responsabili, plini de iniţiativă şi prompţi în ocrotirea a tot 
ce-i înconjoară. 

 
Prin activităţile de educaţie ecologică urmărim familiarizarea copiilor cu mediul natural în care 

trăiesc şi adaptarea lor la condiţiile de viaţă impuse de realitatea lumii înconjuratoare; cultivăm 
dragostea şi interesul elevilor pentru lumea înconjuratoare, pentru protejarea mediului şi a societăţii, 
formăm atitudini de dezbatere faţă de cei ce încalcă normele de păstrare a igienei mediului, contribuim 
la activizarea vocabularului legat de termenii ecologici. 
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Rolul activităţilor ecologice în procesul educativ 

 
 

Profesor Maricoiu Raluca,  
Colegiul Tehnic “Ion Mincu”, Tg-Jiu 

 
 
Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi 

bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită 
ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. 
Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de 
rezolvare a problemelor declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale şi postindustriale la 
scara socială, care au înregistrat numeroase efecte negative a nivelul naturii şi al existenţei umane.  

Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care noi o avem asupra lumii şi 
înţelegerea relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. Educaţia 
ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi ştiinţifie, 
literare, artistice, plastice, sportive etc. Formele  de realizare sunt diversificate: observaţii, 
experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări 
de diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, colecţii, 
expoziţii, spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere scenete ecologice, concursuri.  

Prin educaţie ecologică, copii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini şi motivaţii pentru a 
acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului 
înconjurător. Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul elevilor pentru lumea 
înconjurătoare, se formează atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a 
mediului şi se cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos.  

Educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a reuţi în 
timp, formarea unei conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui şi a 
răului, să acţioneze în folosul naturii şi a sa.Copilul de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardat cu 
cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicat în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să 
vină în întâmpinarea curiozităţii senzoriale în plină dezvoltare. 

 Obiectivele educaţiei ecologice în şcoala se pot realiza pe două căi: prin contribuţia mai multor 
discipline de studiu; prin activităţi extracurriculare. Pornind de la premisa ca educatia ecologica 
presupune mai multe componente (cunoştinte, atitudini, conduite) care se dobândesc într-un timp 
îndelungat, este firesc ca această latură a educaţiei să se afle în atenţia mai multor discipline şi în 
toate etapele de pregătire şi formare a elevilor.  

Disciplina Ştiinţe are un mare potenţial în educaţia ecologică a elevilor. Această disciplină 
asigură în mod organizat însuşirea unor cunoştinţe prin activităţi de observare, identificare, grupare, 
jocuri, activităţi practice a lumii care ne înconjoară. La Limba română, valorificând textele din 
manual, elevii iau contact cu frumosul din natură cu ajutorul cuvintelor, realizeaza creaţii artistice 
dupa imagini din natură. Geografia este disciplina care oferă bogate cunoştinţe despre relief, ape 
curgătoare, ape stătătoare, floră şi faună. 

Educaţia plastică  îşi aduce aportul la dezvoltarea simţului artistic, la sesizarea echilibrului, 
armoniei din mediul înconjurător oferă posibilitatea să transpună prin mijloace artistice frumosul 
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din natură. Educaţia civică  cuprinde teme care pot fi valorificate cu succes pentru formarea de 
atitudini adecvate în raporturile copiilor cu mediul înconjurător. Unele teme prevăzute de programa 
de istorie ne dau posibilitatea realizării tangenţiale a educaţiei ecologice.  

Problemele de matematică de aflare a unor suprafeţe de teren ocupate de diferite culturi sau 
păduri, de aflare a unor cantităţi de diferite materiale din natură pot conduce la convingerea elevilor 
că mediul trebiue protejat, că pot colecta materiale refolosibile în vederea păstrării resurselor 
naturale. 

În întreaga muncă de educaţie ecologică cu şcolarii trebuie să ajungem la convingerea că mediul 
natural nu poate fi apărat numai într-o zi (5 iunie), ci în toate cele 365 de zile ale fiecărui an, în 
fiecare clipă a fiecărei zile, de toţi locuitorii planetei. Trebuie să apărăm Planeta Albastră, leagăn al 
civilizaţiei şi al vieţii, ea fiind casa noastră şi a tuturor vieţuitoarelor de pe Pământ. 
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„Clubul” – o varianta a educației non formale 

 

Autor: prof. Marin Cornelia Elena 
Liceul Teoretic „Ion Ghica”, Răcari, jud. Dâmbovița, 

 
 
In perioada 2017-2018 am coordonat si derulat, la Liceul Teoretic „Ion Ghica”, Răcari, jud. 

Dâmbovița, proiectul internațional e-twinning„Vestimentație şi cultură”. 
În cadrul derulării acestui proiect, prin activități de educație non formala organizate după 

încheierea programului de cursuri obligatorii, elevii au adunat informaţii despre vestimentația 
tradiţională specifică tarii noastre. În acest fel, ei si-au putut cunoaşte tradiţiile, obiceiurile 
vestimentare  ale generaţiilor din trecut, iar prin schimbul de informaţii cu partenerii noștri, ei au 
aflat informații importante şi despre tradiţiile acestora.  

De asemenea, elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, au putut stabili legături între 
confecționarea obiectelor de vestimentație şi istoria locală, studiind condiţiile sociale din trecut şi 
evoluţia economică şi tehnologică. Temele abordate au fost: 

Artă, Cetăţenie, Educaţie pentru sănătate, Istoria culturii, Istorie, Muzică, Religie, Ştiinţa 
consumatorului.  

Obiectivele proiectului au fost: sa înveţe cum să adune, să compare şi să clasifice informaţii, să 
le împărtăşească şi altora din cunoştinţele lor, să colaboreze pentru a crea resurse digitale şi să 
utilizeze instrumentele TIC pentru promovarea rezultatelor muncii lor. 

 
Temele abordate au fost: 
 
1. obiecte diferite de vestimentație (rochii, fuste, cămăși, bluze, pantaloni, încălțăminte, etc.) şi 

obiceiuri vestimentare. 
2. Diferite sărbători 
   • vestimentație de Crăciun 
   • vestimentație de Paşti 
   • Diverse sărbători naţionale, inclusiv vestimentație specifica 
   • Compararea diferitelor culturi. 
3. Specific naţional  
• confecționarea obiectelor de vestimentație specifice fiecărei tari. 
4. Schimbări în obiceiurile vestimentare din perspectivă istorică 

 Interviuri cu oameni în vârstă 
 Căutarea de informaţii relevante 
 Materiale folosite de-a lungul timpului pentru confecționarea obiectelor de 

vestimentație locale. 
5. Schimburi de obiecte preferate 
    • Schimbul de schițe / tipare de design vestimentar 
    • Urmărirea instrucţiunilor pentru confecționarea obiectelor de vestimentație locale. 
    • Fotografierea / filmarea procesului de realizare şi a rezultatelor finale 
 
Modalitățile de organizare a activităților au fost diverse: work - shopuri, conferințe, 

simpozioane, etc.  
Însa, forma de organizare cea mai agreata de către elevi a fost ”clubul” . Răspunzând cerințelor 

lor am organizat un club cu numele ”Tradiții si creativitate” având ca motto:„Educaţia nu este 
răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările.” William Allin. 
Tematica clubului a fost legata in principal de creația hand-made.  
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In cadrul activităților pe care le-am realizat cu elevii mi-am propus:  
 
- să stimulez creativitatea elevilor noștri; 
- să dezvolt capacitatea acestora de a colabora, de a lucra în echipă, de a socializa face to face; 
- să le ofer o alternativă de învățare prin experiența personala hand-made, 
- să le dezvolt simțul practic, valorizarea și respectul pentru munca depusă în realizarea unui 

obiect hand-made. 
 
Activitatea clubului s-a desfășurat în sesiuni: de două ore/săptămână – un atelier, după 

programul școlar. La activități s-au înscris elevi de la toate clasele de liceu, IX-XII, în funcție de 
abilitățile și dorințele fiecăruia: croitorie, cusături, broderie cu mărgele, design vestimentar, 
pirogravură, gravură pe sticlă, bijuterii din mărgele. 

 
Pașii urmați în cadrul fiecărei activități au fost: 
 

1. Explicarea procedeului prin exemplificare concretă; 
2. Crearea modelului (desenarea obiectului ce va fi executat, desen ce va sta la baza 

modelului). 
3. Executarea obiectului propus, 
4. Organizarea unei expoziții cu cu produsele finite, 
5. Organizarea unui simpozion in cadrul căruia toți participanții își prezintă realizările 

sub forma de PPT, video, Afișe, chiar o prezentare live a creațiilor vestimentare, 
6. se acordă diplome de recunoaștere a meritelor participanților. 

   Avantajele  majore ale acestei activități au fost: 
- activizarea în mai mare măsură 
- stimularea motivaţiei învăţării 
- transformarea elevul în subiect al educaţiei 
- permiterea valorificarea aptitudinilor şi capacităţilor individuale 
- formarea şi dezvoltarea spiritului de cooperare şi deschidere spre interacţiune. 

 
Beneficiile atelierelor de creație organizate in cadrul clubului au fost următoarele:  
 
- elevii au fost mândri de realizările lor, entuziasmați să-și etaleze costumele și creațiile; 
- elevii si-au îmbunătățit performanța școlară printr-un plus de atenție, concentrare, perseverență 

și creativitate; 
- elevii si-au dezvoltat foarte mult creativitatea; 
- elevii si-au dezvoltat abilități precum: imaginația, inteligența emoțională, limbajul, cogniția, 

abilitățile practice și simțul artistic; 
 
Astfel, elevii: 
 
• au învăţat să evalueze evoluţia obiceiurilor vestimentare de-a lungul timpului, comparând 

astfel obiceiurile vestimentare ale generaţiilor precedente cu cele ale generaţiei contemporane. 
• au descoperit legătura dintre confecționarea obiectelor de vestimentație, stilul de viaţă şi 

dezvoltarea socială. 
• au avut ocazia de a utiliza cunoştinţe dobândite în cadrul mai multor discipline şcolare, 

precum: istorie, geografie, religie, lucru manual etc. 
• au învăţat cum să caute informaţii şi resurse pe site-uri sigure. 
• au dezvoltat abilităţile TIC prin utilizarea tehnologiei web 2.0 (crearea de pagini wiki, bloguri) 
• au utilizat instrumente multimedia pentru a insera poze sau pentru a crea jocuri online şi 

activităţi educaţionale, 
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 Elevii au învățat cu această ocazie, sa promoveze in mediul on-line, pe platforma e-twinning, 
realizările din cadrul activităților realizate in cadrul clubului”Tradiții si creativitate”. 

 Acest club a fost punctul de plecare pentru înființarea unui alt club in liceul nostru, in anul 
următor școlar – 2018-2019 – care a primit numele de ”Artiști în devenire”: acest club isi derulează 
in prezent activitatea sub umbrela unui nou proiect e-twinning ”Kaleidoskope culturel balkanique”.  

 
Anexa foto:  
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Paștele oglindit în proiectele educaționale 
 
 

Prof. înv. primar Marin Elena Simona,  
Colegiul Național ”I. L. Caragiale” Ploiești 

 
 
Societatea de azi stimulează realizarea unui proces instructiv-educativ bazat pe includerea 

tehnologiei la clasă, în procesul instructiv-educativ, ca modalitate fundamentală de pregătire a 
viitorului absolvent pentru o piață de muncă în care o mare parte din slujbele actuale, vor dispărea. 
Viitorul tânăr trebuie să posede o capacitate superioară de adaptare la nou, dar și o inteligență 
emoțională care să îi permită gestionarea propriilor emoții în situații de criză când trebuie să 
colaboreze cu ceilalți. 

 Organizarea unui mediu de învățare stimulativ, activizant, bazat pe strategia învățării prin 
colaborare va genera ca efect o învățare de calitate. Elevii actuali nu mai sunt în simpla postură de 
ascultători, ci devin participanți activi, angrenați în preluarea noilor cunoștințe. Avantajele învățării 
prin colaborare sunt multiple:confruntarea de idei, reformularea ideilor, opiniilor, dezvoltarea 
responsabilității individuale, dezvoltarea autonomiei, cultivarea toleranței, dezvoltarea bazei 
motivaționale, realizarea unei interacțiuni sociale multiple. Pentru mine ca și cadru didactic este mai 
important consolidarea stimei de sine a elevului și creșterea încrederii în propriile forțe. Contextul 
stimulativ al învățării este deosebit de important, iar implementarea acestei strategii reprezintă o 
garanție a unei învățări de calitate.  

Oferta constă în aplicare și sintetizarea cunoștințelor, verificare, analiză, confruntarea propriilor 
opinii cu ale celorlalți, dezvoltarea inteligenței de tip interpersonal totul bazat pe toleranță, respect 
și acceptarea diversității. Procesul educativ  își atinge scopul atunci cȃnd avem abilitatea să facem 
față situaților problematice. M. Zlate descrie principalele procese rezolutive: interpretarea situației 
sau reprezentarea problemei, elaborarea scopurilor și  planificarea, memorarea evenimentelor 
critice, evaluarea rezultatelor acțiunii.  

Calitatea ține și de dezvoltarea unei gȃndiri critice. A gȃndi critic înseamnă să fi curios, să pui 
întrebări bine justificate, să cauți răspunsuri nu înainte de a înțelege informația, de a emite 
raționamente, de a argumenta, de a evalua idei. Calitatea nu presupune a transmite un volum cȃt mai 
mare de cunoștințe ci a învăța cum să operăm cu acestea, cum să ne folosim de ele, cum să le 
aplicăm în situații cȃt mai variate. Potrivit lui Cerghit “învățămȃntul nu mai poate rămȃne doar la 
teoretizări, el trebuie să determine aplicarea în multe feluri a cunoștințelor teoretice în activități 
practice și să asigure, astfel încheierea unui ciclu complet al procesualității învățării”.  

Metoda proiectelor presupune anumite particularități: relevanță în raport cu obiectivele 
activității, autenticitate, motivare, interes, valoare instructivă în raport cu competențele 
profesionale, științifice, etice. Simulările ca metodă plasează “persoanele care învață în situația de a 
trăi o experiență de învățare similară celei reale, fără ca prin acesta să se producă și consecințele 
negative pe care experiența reală le poate avea”.Un alt rol deosebit de important este acela al 
comunicării didactice formă indispensabilă pentru transmiterea unor conținuturi determinate 
specifice unui act de învățare sistematic și asistat. Din punctul meu de vedere comunicarea are rolul 
de a facilita înțelegerea unui adevăr, de aceea avem nevoie de explicație, conversație, demonstrație, 
problematizare.  

Sărbătorile pascale reprezintă perioada ideală de a coopta elevii în proiecte educaționale noi, în 
care îndemânarea și valorile civice se pot îmbina armonios, într-un tot unitar.Proiectul ”Cooperare 
și toleranță în suflet de copil” i-a provocat pe elevii clasei a IIIa B de la Colegiul Național Ion Luca 
Caragiale din Ploiești să lucreze împreună obiecte artizanale specifice sărbătorilor de Paște precum: 
felicitări, coșulețe ornamentale cu puișori și ouă încondeiate realizate din cocă.Activitățile noastre 
implică cooperarea și toleranța într-o societate în care totul se petrece sub semnul rapidității, în care 
greșelile de exprimare sunt considerate fără importanță și în care nimeni nu răspunde pentru ce a 
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spus, în care nimeni nu așteaptă răspuns la intervenția sa într-o conversație.Dincolo de toate, la 
clasă , prin proiectele educaționale, ne propunem să învățîm să colaborăm activ, prin comunicare și 
realizare de compromisuri în echipă, iar toate acestea se realizează pe nesimțite, sub umbrela 
activităților de Paște realizate la ora de arte vizulae și abilități practice. 

Proiectul include trei activități desfășurate atât în spațiul protector al sălii de clasă, dar și la 
Biserica Sfântul Ștefan pentru că nu trebuie să uităm importanța religioasă a Paștelui care trebuie 
explicată copiilor pe înțelesul acestora. Natura este și ea parte integrantă a proiectului pentru că 
elevii au plantat flori în curtea școlii din dorința de a înfrumuseța locul în care petrec cinci ore în 
fiecare zi lucrătoare.Trupul, spiritul și mediul înconjurător sunt vizate în procesul de transformare și 
de îmbunătățire atât material, căt și spiritual. 
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Beneficiile activităților extrașcolare 
pentru comportamentul socio-emoțional al copiilor preșcolari 

 

prof. Elena Marin 
Grădiniţa “Floare de Colţ”, Bucureşti 

 
 
În ultimii ani, dispozitivele electronice au devenit principala sursă de divertisment pentru copii. 

Dar ce impact au acestea, cu adevărat, asupra copiilor noștri? Știm deja că le împiedică prieteniile, 
activitățile în aer liber și sănătatea.  

Activitățile extraşcolare pot fi răspunsul la tendinţa tot mai accentuată, de folosire exagerată a 
noilor tehnologii şi la provocările “societăţii post-adevăr”. Participarea copiilor la diferite activități 
extracuriculare a relevat multe beneficii pozitive, conform cercetărilor și studiilor recente. Sunt 
experiențe pozitive care contribuie la bunăstarea și fericirea copiilor.  

Ce înseamnă, în înţelesul comun, o activitate extraşcolară? 
Cuvântul "extraşcolar" poate fi împărțit în rădăcinile sale pentru o explicație literală: "extra" 

înseamnă "în afara" și "şcolar" se referă la activitatea instructive-educativă desfăşurată mediul 
şcolar. Activitățile extraşcolare sau extracuriculare, nu sunt suplimentare în cadrul unei școli ci au 
rol complementar structurilor clasice de predare-învăţare; fac parte din oferta educaţională a şcolii 
şi contribuie la conturarea ethosului acelei unităţi de învăţământ.  

Activitățile extraşcolare depind de contextul larg social, parte integrantă a sistemului şcoală - 
familie - comunitate şi se referă la activități manageriate de adulți, specialişti. Aceste activităţi nu 
au legătură cu curriculumul ci oferă oportunități pentru participanți pentru a dezvolta abilități 
specifice sau cunoștințe dezirabile și au loc în afara orelor de școală. În accepția comună activitățile 
extrașcolare includ arte, sport, ateliere/cluburi, activităţi practice, excursii, vizite, parteneriate, ş.a. 

Aproape orice lucru în care te implici activ și productiv poate fi considerat o activitate 
extrașcolară. Gama de activități incluse este substanțială, variind de la anumite tipuri de activități 
menţionate anterior, la programele generale dezvoltate de ONG-uri, centre educaționale, palate ale 
copiilor, cercetași, centre comunitare, etc. Implicarea în activități extracurriculare este o experiență 
comună, de dezvoltare generală pentru mulți copii și tineri din foarte multe țări. 

Cum pot fi importante activitățile extrașcolare pentru comportamentul socio-emoțional al 
copiilor? 

Deși activitățile extrașcolare sunt dificil de gestionat în contextual larg al activităților școalare, 
al vieții sociale și al altor activități, acestea reprezintă o oportunitate care nu trebuie 
ignorată. Mediul  școlar oferă copiilor o multitudine de activități extrașcolare de care copilul va 
beneficia în viitor, deoarece abilitățile dobândite sunt transferabile la alte aspecte ale vieții lor. 

Copiii care participă la activități extracurriculare sunt capabili să obțină rezultate şcolare mai 
bune. Ei învață să-și gestioneze timpul, să-și amelioreze stresul și să depună eforturi pentru 
excelenţă în mai multe domenii, au un sentiment sporit de apartenență, ceea ce duce la un 
comportament mai bun. Paleta largă a activităților extracurriculare stimulează noi moduri de 
gândire, stimulează motivaţia, dau copilului un sentiment de împlinire și contribuie la crearea unei 
imagini de sine pozitive. Copiii implicați învață toleranța și sunt încurajaţi să lucreze în echipă. 
Toate acestea sunt lecții excelente pe care copilul se cuvine să le învețe pentru a fi un adult de 
succes. Participarea la activitățile extraşcolare este o altă dimensiune a experienței școlare. 
Activitățile extraşcolare pot oferi o mare varietate de experiențe și o mai bună interacțiune între 
copii, între adulți și copiii din școală, ceea ce poate fi transpus într-o mai bună bunăstare 
socioemoțională și rezultate remarcabile în învățare la copii.  

Activitatea extraşcolarară este cu atât mai importantă în anii copilăriei timpurii, deoarece copiii 
care participă la activități în timpul copilariei au mai multe șanse să continue să facă acest lucru în 
timpul adolescenței. Multe activități (ex. sportul, muzica) necesită abilități avansate care se dezvoltă 
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relativ încet: copilăria poate fi un moment important pentru a pune bazele acestor aptitudini. Dar 
posibilitățile de a participa la activități extrașcolare rămân inegale încă, deoarece nu numai statutul 
socio-economic al familiei, ci mulţi alţi factori restricționează adesea structurile de oportunitate 
pentru diferiţi copiii.  

Prin participarea la activități extraşcolare copiii își dezvoltă abilități complexe, dobândesc, în 
sistem non-formal, cunoștințe, sunt ajutaţi să-şi  formeze personalitatea. 

Introducerea unor modificări în conceptul de educaţie extraşcolară este necesară în prezent 
pentru a pune bazele unui viitor stabil şi prosper. Studiile viitoare ar trebui să țină cont mai mult de 
această oportunitate şi variație contextuală. 

 
 
Bibliografie selectivă: 
 
D. Ionescu, R.Popescu „Activităţi extraşcolare în ruralul Românesc. Dezvoltarea de 

competenţe cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti, 2012 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca, 2007 
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ROLUL TEATRULUI DE PAPUSI IN ACTIVITATILE DIN GRADINITA 

 
 

Educatoare Marin Gica 
Gradinita cu program normal Valeni 

Comuna Padureni, judetul Vaslui 
 

 
Gradinita restructureaza o parte din relatiile cu mediul familial si creeaza copilului oportunitati 

noi legate de mediul fizsic, social si cultural.Copilul se integreaza intr-un grup de copii, este 
indrumat de educatoare, are un program mai bogat si mai organizat. 

Activitatile extrascolare aduc in viata copilului multa bucurie sufleteasca, manifestarea inedita si 
nestingherita a valentelor native. Copilaria aduce cu ea valori ale vietii, pe care copilul le duce cu el 
mai tarziu in viata. Literatura aduce copilului de varsta prescolara un intreg univers de sentimente, 
aspiratii, indrazneli si idealuri inalte. 

Teatrul de papusi, de umbre, de marionete sau participarea copiilor la spectacole de teatru cu 
actori profesionisti aduc in viata copilului o bucurie imensa. Textele puse in scena trebuie sa fie 
bine alese, sa surprinda esentialul textului, sa aduca in fata copilului replici bine alese si bine 
interpretate.  

Uneori papusile manuite de actori interactioneaza cu spectatorii; acest lucru face spectacolul 
mai atractiv iar copiii raspund cu drag din sala. Deseori spectacolul incepe cu cantece adecvate 
varstei si care au legatura cu textul prezentat pe acena. De exemplu, teatrul de papusi dupa textul lui 
Ion Creanga ,,Pupaza din tei” a fost precedat de cantecul cu acelasi nume. Intotdeauna este foarte 
bine ca textul sa fie cunoscut de copii inainte de a merge la teatru. Educatoarea trebuie sa citeasca, 
sa povesteasca atunci cand e posibil ca textul sa fie necunoscut iar mediatizarea spectacolului 
trebuie facuta cu mult inainte. 

Dupa spectacolul de teatru educatoarea va discuta cu prescolarii despre personaje, daca au 
apreciat ceva in mod deosibit din spectacol. Tot educatoarea va scoate in evidenta prin dialogul cu 
copiii valorile morale ale textului pus in scena. 

Despre recuzita actorilor si papusilor educatoarea terbuie sa fie foarte selectiva. Din dorinta de  
face cat mai multe spectacole trupele care vin in gradinite nu respecta intotdeauna cerintele 
pedagogice.  Familiile trebuie sa fie consiliate sa discute acasa despre spectacolul vizionat. In sala 
de grupa educatoarea poate organiza propria ,,trupa  de mici actori” prin manuirea papusilor puse pe 
mana, in spatele unui decor. 

Teatrul de umbre este forma mai simpla a teatrului de papusi, dar mai putin folosita in grainita. 
Principiul dupa care se organizeaza acest gen de teatru este obtinerea unei umbre pe un ecran de 
panza sau hartie subtire, interpunerea intre el si o sursa de lumina a unor siluete de carton 
reprezentand personajele. Acest gen de spectacol creeaza buna dispozitie, se imbogateste 
vocabularul, se insusesc si se verifica unele cunostinte, fiind insotit de un dialog intre educatoare si 
copil. 

Aceste activitati extrascolare conduc copilul spre propriul lui joc teatral, imbogatindu-le enorm 
perceptia artistica si afectiva. 

 
Bibliografie: 
 
 Revista invatamant prescolar, nr. 1-2/2003 
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 Metodica activitatilor de educarea a limbajului in invatamantul prescolar, editia a II-a, 

revizuita, editura Humanitas Educational 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR 

 
 

Prof. Marin Ionica,  
Grădinița nr 72, sector 5, București 

 
 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor “Să nu-i educăm pe copiii noştri 
pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să 
ştim cum va fi lumea lor.  

Grădinița este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. Oricât ar fi 
de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi 
alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm grădinița cu viaţa.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 
pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, 
case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale 
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 
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cadrul lecţiilor. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. De la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 
copiii  îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.  
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De-a lungul vieții, omul este supus permanent unor influențe pedagogice. Unele dintre acestea 

sunt organizate și realizate prin intermediul instituțiilor de învățământ (educația formală), altele vin 
din partea unor instituții neșcolare, dar care educă și ele (educația nonformală), iar o a treia 
categorie de influențe sunt exercitate spontan și continuu asupra personalității copilului la nivelul 
familiei, străzii, mediului social, a comunității, a mass-mediei (educația informală). 

Educația nonformală se referă, așadar, la acele influențe educative structurate și organizate într-
un cadru instituționalizat, dar desfășurate în afara clasei, în activități extrașcolare și 
extracurriculare, sau prin intermediul unor activități opționale. Acțiunile educative derulate în acest 
sens se caracterizează printr-o mare flexibilitate și vin în întâmpinarea intereselor variate ale 
fiecărui elev. Influențele de tip nonformal sunt inițiate fie de școală, de organizațiile de copii și 
tineret, fie de muzee, instituții de cultură, diferite ONG-uri. Activitățile sunt coordonate tot de 
specialiști, care însă ,,își joacă rolurile mai discret, asumându-și adesea misiunea de animatori sau 
de moderatori.” (George Văideanu). Acţiunile iniţiate asigură o punte între cunoştinţele asimilate la 
lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

În contextul actual al învățământului se pune un accent deosebit pe educația nonformală, 
realizată prin activități extrașcolare care îmbracă în mod armonios actul pedagogic derulat în 
instituțiile școlare. Situațiile de învăţare astfel create devin puternic motivante pentru elevi, pe de o 
parte, datorită locului în care se desfășoară (altul decât sala de clasă), iar pe de altă parte, 
caracterului lor practic-aplicativ. Activităţile extrașcolare reprezintă o modalitate de a înscrie școala 
în viaţa comunităţii, a lărgi orizontul de cunoaştere al elevilor, a le stimula curiozitatea, în 
concluzie, a dezvolta armonios personalitatea fiecărui elev. 

Cea mai frumoasă exprimare a gândurilor omului în imagini este arta. Prin intermediul imaginii, 
omul poate comunica mai bine decât în cuvinte, deoarece simbolurile grafice și imaginile sunt 
purtătoare de mesaje, idei și acțiuni. Așa cum limbajul vorbit conține cuvinte, limbajul matematic 
are la bază cifre și semne, limbajul muzical se exprimă prin note, și artele vizuale dispun de un 
limbaj propriu, concretizat în următoarele elemente: punctul, linia, forma, culoarea și valoarea. 
Acestea constituie „alfabetul” artelor vizuale și reprezintă mijloace de comunicare specifice. Dacă 
nu cunoaștem semnificația fiecărui element, nu putem înțelege mesajul unei opere de artă. 
Investigaţiile realizate de diferiţi specialişti (J. Piaget, R. Gagné etc.) susţin că pentru randamentul 
şcolar condiţia fundamentală este caracterul conştient al învăţării.  

Educația artistică are un rol important în formarea școlarilor din punct de vedere artistic și 
plastic, putând fi realizată atât în cadrul școlii, cât și în afara ei. Ea ajută elevul să își formeze 
imagini senzoriale, vizuale și cognitive, imagini care marchează începutul comunicării cu cei din jur 
dar și cu sine, ceea ce va conduce către o înțelegere mai profundă a realității. Prin activitățile 
desfășurate, elevii își formează capacitatea de a aprecia frumusețea din natură, își cultivă gustul 
pentru frumos, își dezvoltă imaginația creatoare și sensibilitatea artistică, stabilind totodată relații și 
cu alte discipline studiate.  

Activitățile artistico-plastice desfășurate în afara orelor de curs prin intermediul diferitelor 
activități extrașcolare (cercuri de pictură ori programe educaționale derulate în cadrul Muzeului 
Național de Artă al României) oferă deseori ocazii de manifestare a relațiilor interdisciplinare, 
benefice pentru însușirea unor cunoștințe și noțiuni specifice. În acest sens, muzica este cea care 
exercită o influență deosebită asupra gamelor cromatice. Iată câteva exemple: 
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 Fundalul sonor al activităților întreține buna dispoziție, stimulează imaginația și creativitatea 
elevilor, antrenându-i să realizeze amestecuri variate de culori. 
 Pornind de la gamele muzicale, elevii pot fi antrenați să asocieze fiecărui sunet sau notă 

muzicală o culoare, cu ajutorul căreia se propune apoi organizarea unei compoziții potrivite gamei 
alese. 
 Un fragment muzical poate transfera ritmul său unei compoziții plastice, imprimând 

utilizarea unor elemente de limbaj plastic, cu ajutorul cărora se reprezintă diferit părțile mai lente 
față de cele mai vioaie.  
 Ritmul de lucru al elevilor poate fi influențat și el de ritmul muzicii audiate. 
Pe baza observațiilor pictorului Van Gogh legate de gamele anotimpurilor, se poate realiza o 

compoziție reprezentând un anotimp preferat, având ca suport diferite fragmente muzicale adecvate, 
și anume: 

 PRIMĂVARA – gama roșu-verde, sugerează prospețime, optimism (gama La major); 
 VARA – gama oranj-albastru, sugerează căldură (rezonanța gamei Re major); 
 TOAMNA – gama galben-violet, corespunde gamelor în modul minor; 
 IARNA – gama alb-negru, sugerează prezența luminii și a întunericului (tonalitatea gravă a 

acordurilor extremelor). 
Muzica joacă un rol important în viaţa omului. Ea pornește din corpurile noastre, oferindu-ne 

posibilitatea de a produce noi înșine sunete muzicale. Copiii pot reprezenta (crea, interpreta) prin 
muzică imagini, idei, povestiri, poezii, jocuri, stări de spirit și emoţii, individual sau în grupuri. 
Conform lui Wood (1982), muzica poate îmbogăţi toate laturile dezvoltării personalității umane.  

Este cunoscut faptul că elevii din clasa I manifestă o curiozitate deosebită faţă de oameni şi faţă 
de modul în care funcţionează lumea. De aceea, noi, dascălii, trebuie să le satisfacem pe deplin 
interesul de cunoaştere.  

În această conjunctură, am desfășurat mai multe programe educative în cadrul Muzeului 
Național de Artă al României, care au constat într-un pachet de patru lecţii interactive, compuse 
dintr-o vizită la o anumită galerie de artă, potrivită temei alese, şi un atelier de lucru unde elevii au 
așternut pe planşă ceea ce au reţinut din explicaţiile doamnei îndrumătoare.  

Deşi erau doar în clasa I, elevii mei au pătruns cu bucurie în lumea minunată a plantelor şi a 
animalelor, ascultând povestea fascinantă a naturii. Au învăţat multe lucruri interesante în această 
,,călătorie”: ce înseamnă fiecare culoare, cum să aşeze culorile pe planşă, cum să le combine, şi-au 
dezvoltat imaginaţia şi gustul estetic. De fiecare dată aşteptau cu nerăbdare ziua reîntoarcerii la 
muzeu. În semestrul al II-lea, au făcut cunoştinţă cu operele marelui C. Brâncuşi în cadrul 
atelierului de sculptură intitulat Pasărea ascunsă în piatră, amenajat tot la Muzeul Naţional de 
Artă. Doamnele de aici i-au invitat să pătrundă într-o altă lume, cea a sculpturii, prin joc. Astfel au 
observat cât de greu se lucrează în piatră, au învăţat să şlefuiască acest material şi s-au jucat 
încercând să construiască diferite obiecte din blocuri mari de lemn. 

În clasa a II-a, pentru că le plăcea foarte mult matematica, m-am gândit să le arăt cum poate fi 
aceasta reprezentată în artă. Astfel, în prima lecţie au învăţat să realizeze un desen folosind numai 
elemente de geometrie (linii, puncte, figuri geometrice). Le-a plăcut foarte mult, mai ales pentru că 
au folosit pentru prima dată compasul. Toate planşele realizate au fost deosebit de interesante astfel 
că am organizat o expoziţie în clasă. În a doua lecţie au vorbit despre liniile diagonale, orizontale şi 
verticale folosite ca simbol în pictură.  

Micii şcolari pot fi antrenaţi şi în alt fel de activităţi: pictură pe sticlă, pe ceramică sau olărit, ce 
pot fi organizate și în incinta instituţiei noastre. 

Arta ne construieşte într-un anumit fel firea şi ne poate obişnui să ne bucurăm de tot ceea ce ne 
înconjoară. Ea ne învaţă să ne înfrumuseţăm viaţa, să creăm frumosul atât pentru noi, cât şi pentru 
cei din jurul nostru. În consecinţă, aceste activităţi contribuie la dezvoltarea dragostei pentru 
frumosul din natură şi la cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor, la dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului transmis prin pictură, dar şi la dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii 
pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii.  
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Ca fiecare să devină mai bun, mai frumos, civilizat şi receptiv la frumos, capabil de a sesiza, 
înţelege şi crea frumosul din natură şi de lângă noi, datoria noastră de dascăli este de a găsi calea de 
la frumos la sufletul copilului. 
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

PROF. DOCUMENTARIST MARIA DANIELA MARINA                                   
COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” TG JIU 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin 
intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având 
un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
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despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                                                    (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
 
Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 

comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsaturi 
specifice copiilor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

Activităţile extrascolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

 Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele, 
atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele etc. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copiii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatoarea  însăşi să fie creativa, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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SĂ  FIM   ELEVI  MAI  BUNI! 

 
 

Autor: prof. Marin-Dudu Elena. 
Liceul Tehnologic ,, Francisc Neuman „ Arad 

 
 
Săptămâna Competențelor Europene din acest an ne-a inspirat într-o activitate de estetică: ”Linii 

de Toamnă în Coafură”.  
Din ”Laboratorul de creație” au izvorât idei pentru șase coafuri în care toamna a fost 

reprezentată cu gingășie și expresii modelate în coafuri. Modelele au avut și ținute create special 
pentru această prezentare. Cele șase coafuri au fost: ”Feerie de toamnă”; ”Sensibilitate în 
toamnă”;”Eleganța toamnei”; ”Mireasa toamnei”; ”Romatismul incurabil al toamnei” ;”Toamna 
românească”. 

Aceste coafuri au fost realizate prin tehnicile de lucru deprinse în anii de practică de pânî acum: 
volume create prin creponare, tapare, folosire de adaosuri. Elementele de decor au fost constituite 
atât din păr prin împletire, buclare. Pentru completarea acestora s-au utilizat ornamente din natură: 
frunze, conuri, rămurele și flori care au adus linii de toamnă în creația noastră.  

  
 
 
 
 
 
 

Floarea de lotus” este  una dintre tehnicile moderne de predare a 
noțiunilor de coafură, care nouă ne-a plăcut foarte mult. Noțiunile de 
coafură  având părți descriptive deosebit de lungi se preferă această tehnică 
pentru a facilita abilitatea de învățare prin reprezentare grafică. Noi, cei din 
clasa XI D, frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist vă arătăm câteva dintre 
lucrările noastre, în care știința se împletește cu frumosul. 

 
Din modul nostru de lucru  se desprind tehnicile de bază în realzarea 

unei  coafuri: împărțirea pe zone de lucru a părului, sau popular ”trasarea 
cărărilor”. Materialul teoretic a fost susținut de ”universul internetului ”, 

elevii folosind dispozitivele proprii, telefoanele, pentru exemplificare. De 
la cea mai simplă, două zone de lucru prin trasarea medianei mari, și 
încheind cu cea mai complexă tehnică  care împarte suprafața scalpului în 
7 zone de lucru.  

 
Coaforii stiliști au participat și la proiectul”Ambasadori juniori ai 

Parlamentului European” care se derulează din anul școlar 2017-2018 . În 
cadrului proiectului s-au desfășurat multe activități care au constat în informarea tuturor 
participanților despre modul de funcționare a ”Parlamentului 
European”. Programul ”Școli Ambasador ale Parlamentului 
European” a fost derulat în anul I în România de către ”Biroul de 
Informare al Parlamentului European” în parteneriat cu Ministerul 
Educației Naționale și cu sprijinul asociației APDD. La acest 
proiect au participat elevi ai clasei XIC.  

 O activitate ce o pregătim pe parcursul acestui semestru și 
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care va face o sinteză a tuturor tehnicilor de tuns se conturează ca ”Harta Tunsorilor”. Aceasta are 
ca scop să dezvăluie, perfecționarea stilului de lucru a fiecărui ”Hair Stilist”.  

Utilizarea platformelor  de lucru cu elevii ”Moodlle” și ”Edmodo” unde aceștia au avut 
posibilitatea unei Conferințe în web binar care a incântat toate scolile participante. titlul poze    

Activitatea coaforilor stiliști se desfășoară pe mai multe planuri, noi am găsit în lumea virtuală o 
modalitate de a transmite lumii din experiența noastră. La orele de tehnologie, lumea ne este deschisă 
prin platformele de lucru. Pe platforma ”Moodle” din RețeauaEDU.ro una dintre temele dezbătute la 

conferințele WEB EDU a fost, ”Diferențe și asemănări între culturile 
lumii”. 

Pentru prezentarea acestei teme am ales trei 
dintre culturile cunoscute nouă: română, 
japoneză și rromani. 

Deoarece am dorit o prezentare dinamică 
am pregătit atât coafuri caracteristice cât și 
costume care să reflecte mai bine aceste 
diferențe sau asemănări. 

Pentru pregătirea materialului prezentat am 
adunat informații teoretice și practice din anii 

școlari precedenți dar și din infinitul internetului. 
      Pentru cultura tradițională românească am ales două costume naționale unul din nordul 

Transilvaniei și unul din zona noastră a Ardealului. 
      Pentru cultura japoneză au fost alese două costume de gheișe, unul în culori pastelate 

deschise, pentru o gheișă începătoare și unul în culori sobre elegante, profunde pentru o gheișă 
experimentată. 

Pentru cultura rromani am creat un costum realizat din fusta si bluză prezentat de elevii noștri. 
Teleconferința de pe Web Edu ne-a adus aprecieri din partea tuturor școlilor din țară participante. 
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Școala altfel… o săptămână de vis… 

 
 

prof. MARINESCU ELENA-DANIELA 
Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva 

 
 
Școala altfel…o săptămână de vis pentru elevi și profesori… 
Elevii au parte de activități din care pot învăța ceva util în viață,dacă sunt gândite și planificate 

bine. Se bucură că nu sunt evaluați în funcție de performanța pe care o realizează și au parte de 
profesori mult mai relaxați în comparație cu atitudinea din timpul orei de predare. 

Cum văd și cum îmi planific eu această săptămână?  
După cum spune legea două zile îmi planific activități în sala de clasă și trei zile activități în 

afara școlii.În cele două zile realizăm ornamente, pictăm,ne jucăm și citim tot felul de legende,de 
povești sau informații interesante la propunerea elevilor,dansăm,ascultăm muzică și povestim mult. 

În celelalte trei zile ne organizăm și căutăm să mergem în excursie,dar nu o excursie la Mall..o 
excursie de trei zile în care putem să facem și să vedem ceva ce nu se poate face cu părinții si nu se 
invata in orele de curs.Anul acesta,de exemplu,mergem la Horezu unde avem parte de ateliere de 
lut,de borangic, de ciocolată.Ce poate fi mai interesant pentru un copil,adult în devenire,să vadă un 
magazin sau o fabrică în care oamenii muncesc? 

Fabricile și afacerile mici trebuie făcute cunoscute tinerilor pentru a  înțelege pentru ce se 
pregătesc când vor fi mari.  

Pe lângă muncă trebuie să ne și relaxăm și astfel vizităm o peșteră,Trovanții și o mănăstire în 
care să ne reculegem.Vizităm un oraș în care obiectivele turistice ne vorbesc despre înaintașii 
noștri,purtându-ne în alte epoci.Unui elev dacă i se explică „pe viu,pe teren” înțelege mult mai bine 
și învață mult mai mult.Orele de la clasă își au rolul lor și nu se pierd în fața acestui tip de educație 
altfel,dar trebuie să înțelegem ca generațiile se schimbă și au nevoie de altfel de educație.Din câte 
am observat sunt mult mai practici,au nevoie de explicații și aplicații practice.Teoria fără practică li 
se pare inutilă. Avem copii tot mai stresați,tot mai epuizați din cauza volumului de informatii pe 
care trebuie sa le memoreze. O săptămână altfel este pentru aceste generații benefică. 

În alți ani am vizitat alte locuri,alte obiective,alte fabrici,alte activități. Întotdeauna am încercat 
să îmbin utilul cu plăcutul,să-i fac pe elevi să înțeleagă că distracție fără muncă nu se poate și nici 
muncă fără școală. 

Cred că o astlfel de săptămână este benefică din toate punctele de vedere.Poate ar fi utilă o astfel 
de săptămână în fiecare semestru. 

Ne plângem că elevii nu știu ce meserie să-și aleagă.Tinerii din ziua de azi parcurg școala aleasă 
de părinți și la momentul angajării constată că nu li se potrivește meseria pentru care s-au pregătit.În 
această săptămână,pe parcursul anilor de școală,au timpul necesar pentru a vizita instituțiile din oraș 
sau din apropiere, locuri în care ar putea să-și dezvolte o carieră. 

Știu ca e stresant să-ți planifici astfel de activități dar dacă privești din perspectiva unui copil 
totul devine ușor și plăcut.Sunt țări în Europa care au o zi pe săptămână,în care elevii vizitează 
orașul,instituțiile și obiectivele din jur.Pentru o zi se pun în locul angajatului din Primarie, 
Judecătorie, un atelier de croitorie, într-un spital s.a.  Numai așa putem să ne educăm elevii pentru a 
deveni adulți responsabili și pentru a respecta fiecare meserie. Trebuie să-i facem să înțeleagă că 
este loc pentru toți sub soare și este nevoie de fiecare. Avem nevoie de muncitori,de directori,de 
ingineri, de bucătari, de cofetari, de croitori. Se simte nevoia tot mai acut de muncitori,dar ne este 
rușine să rămânem doar atât.E nevoie să le dezvoltăm copiilor respectul față de toate meseriile. În 
această săptămână e momentul oportun pentru a-i plimba și a le explica drumul meseriilor. 

Părinții sunt prinși în vâltoarea vieții si nu mai dispun de timpul necesar pentru a vizita un 
muzeu, pentru a merge la un film, la teatru, la un spectacol sau la biblioteca, iar noi putem fructifica 
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acest timp în acest scop. Asa învațăm comportamente în anumite situații. Cum putem cere unui 
copil să citească dacă părinții nu deschid o carte seara sau dacă parintele nu știe ca la bibliotecă se 
împrumută cartile pentru un anumit număr de zile si nu se pot cumpăra pentru că „are bani”. In 
astfel de momente ne dăm seama de importanța activităților extrașcolare. 

O săptămână dintr-un an școlar putem să facem altfel pentru a asimila informații utile. Păcat că 
uneori exagerăm cu pregătirea pentru examene, pentru olimpiade și ajungem să facem tot aceleași 
ore rigide de predare-învățare.Și asta o spun din ceea ce am văzut în alte cazuri. 

Nu vreau să fac o pledoarie în favoarea acestei săptămâni, dar haideți să facem pentru copii o 
școală în care să vină cu drag, să-și dorească să pătrundă în lumea cărților și să înțeleagă pentru ce 
învață. 

Acestea sunt gândurile mele într-o foarte scurtă prezentare atunci când sunt întrebată ce rol au 
activitățile extrașcolare și ce e ȘCOALA ALTFEL… 

Școala altfel…un lucru bun în toată nebunia pe care o trăim. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
 

 
Prof. înv. primar. Marinescu Marta Luiza 

Școala Gimnazială Lunca, Structura Blăgești, Pașcani, Iași 
 
 

Activitățile extrașcolare sunt definite de unii cercetători ca fiind „totalitatea activităților educative 
planificate, organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ sau în alte spații, în colaborare cu 
diverse organizații, având scop educațional, dar mai puțin riguroase decât cele formale și desfășurate în 
afara incidenței programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării 
personalității elevului asigurată de educația formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale 
personalității acestuia.” (Țîru Carmen Maria, Pedagogia activităților extracurriculare, Suport de curs, 
p.1) Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea unor abilități, a unor competențe ale elevilor, 
într-un mod mai puțin rigid, ca urmare a folosirii unor strategii moderne, a unor abordări  pozitive care 
stârnesc interesul și creativitatea copiilor pentru un anumit domeniu. Aceste activități contribuie din 
plin la dezvoltarea socială și personală a elevului și urmăresc maxima valorizare a unor competențe 
precum: dezvoltarea de abilități interpersonale, deprinderi de însușire a stilului de învățare, munca în 
echipă etc. 

Activitățile extrașcolare au următoarele caracteristici: 
 au caracter global deoarece reunesc activități desfășurate în interiorul instituției de 

învățământ cât și în afara acesteia; 
 au rol complementar rolului școlii, ajutând la dezvoltarea competențelor cuprinse în 

curriculum național; 
 au caracter prospectiv, vizând educarea elevilor în concordanță cu nevoile sociale; 

 au caracter social deoarece dezvoltă potențialul social al tinerilor și se desfășoară de multe 
ori în colaborare cu instituțiile comunității locale; 

 au caracter facultativ, elevii alegând dcă doresc să participe sau nu la activitate; 
 au caracter pluridisciplinar deoarece realizarea unei astfel de activități implică mai multe 

discipline; 
 au caracter teleologic fiindcă vizează permanent atingerea unor finalități propuse; 

 au caracter democratic având în vedere că sunt organizate pe baza principiilor democratice și 
că urmăresc dezvoltarea unorr comportamente democratice. 
Deși educația curriculară realizată prin procesul de învățământ este destul de importantă, ea nu 

epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. Există cazuri în care elevii, deși sunt 
destul de studioși, nu sunt interesați de sport, deci sunt inactivi din punct de vedere fizic, nu sunt 
conștienți de lumea exterioară sau nu au abilități de comunicare. Notele și cunoștințele sunt necesare 
pentru a promova, dar pentru a construi o personalitate completă și complexă e nevoie și de alte 
competențe. Educația extrașcolară, prin multitudinea de activități pe care le poate desfășura, dezvoltă 
creativitatea, gândirea critică și abilitatea de a face conexiuni între ceea ce învață la școală și experiența 
lumii reale, adică între teorie și practică, dezvoltă un comportament pozitiv, le dă posibilitatea copiilor 
de a-și rezolva conflictele, de a se angaja în discuții, de a dezvolta relații inter-umane pe termen lung. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite 
sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizatde acesta. 
Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 
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 Activitățile educative extrașcolare au câteva funcții, funcții care evidențiază importanța lor în viața 
elevilor și în dezvoltarea lor completă: 

 funcția de loisir → se referă la timpul liber care îi rămâne elevului după de acesta și-a 
îndeplinit sarcinile ce îi revin în calitatea de elev. Timpul liber poate fi folosit pentru relaxare sau 
joacă, dar copilul poate participa și la activități extrașcolare orgnizate de către școală. Pentru ca 
elevii să participe la aceste activități și să petreacă timpul liber în mod plăcut și util, acestea trebuie 
să fie interesante, trebuie ca oferta de activități să fie atractivă, mai ales că acum au la îndemână o 
multitudine de posibilități de petrecere a timpului liber, posibilități care nu dezvoltă mereu 
deprinderi pozitive; 

 funcția social-integrativă → se referă la faptul că, în timpul acestor activități, elevii pot 
aparține unui grup și astfel pot dezvolta abilități de cooperare, de comunicare etc. se dezvoltă 
spiritul de echipă; 

 funcția de dezvoltare personală → elevii participă la aceste activități fără a fi obligați, acest 
fapt determinând o implicare mai mare și o curiozitate mai mare decât la activitățile impuse. Gradul 
de implicare al fiecărui elev crește, ca și dorința de cunoaștere a acestuia; 

 funcția de dezvoltare vocațională → se referă la faptul că există activități care se organizează 
exclusiv pe baza talentelor și pasiunilor elevilor. Aceste activități au o importanță deosebită, 
deoarece pot orienta elevii încă din clasele primare în alegerea unui liceu vocațional și pot dezvolta 
abilități și competențe pe care elevii le au deja într-un anumit domeniu.  
Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 

măsura în care : valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră 
plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învațământ; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru a-
și manifesta în voie spiritul de inițiativă; participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind 
un suport puternic pentru o activitate susținută; au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 
sunt caracterizare de optimism și umor; creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor 
participanților; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile 
de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate 
de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de 
sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 

IN PROCESUL EDUCATIONAL 
 

 
PROF. INV. PRIMAR: CRACIUN ANA 

MARINESCU STELUTA 
 
 
 “Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi vremea lor. Atunci sa-i invatam sa se 
adapteze.” (Maria Montessori) 

 
Studiile de specialitate arata ca activitatile extrascolare sunt foarte importante pentru 

dezvoltarea armonioasa a copilului, ajuta elevii la formarea unei atitudini pozitive fata de invatare, 
le formeaza abilitati practice diversificate si actioneaza asupra stimei de sine. 

 
De-a lungul timpului, activitatile extrascolare au luat forme variate, toate avand ca scop 

invatarea nonformala si petrecerea in mod placut a timpului liber. Activitatile extrascolare au cel 
mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente modalitati de formare a caracterului 
copiilor inca din clasele primare. 

 
Dintre activitatile extracurriculare desfasurate cu elevii din ciclul primar, putem aminti 

urmatoarele: excursii, vizite la muzee, expozitii, case memoriale, monumente si locuri istorice, 
activitati de protejare a mediului inconjurator, concursuri pe diferite teme, vizionare de spectacole 
pentru copii, serbari scolare etc., toate avand ca scop modelarea, formarea si educatia copilului.  

 
De un real succes se bucura activitatea “Targul de jucarii”, pe care o organizam in fiecare an, cu 

ocazia Craciunului, scopul fiind unul umanitar. Banii stransi i-am donat unor fundatii care au ca 
obiectiv ajutorarea copiilor nevoiasi. Anul acesta, majoritatea banilor au fost directionati catre 
Primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica “Marie Curie” din Bucuresti, iar cu restul 
sumei s-a cumparat o masina de cusut electrica pentru elevii cu dizabilitati care invata in scoala din 
Dumbraveni. 

 
Am organizat activitati dedicate Anului Centenar al Marii Uniri, constand in serbari scolare 

unde copiii si-au exprimat simtul artistic prin muzica si dans. 
 
In scoala noastra, toate cadrele didactice sunt preocupate atat de desfasurarea activitatilor 

scolare, cat si a celor extrascolare, acestea ducand la dezvoltarea gandirii critice, la stimularea 
implicarii viitorilor adolescenti/tineri in luarea deciziilor, in asumarea responsabilitatilor sociale, 
astfel realizandu-se o legatura intre latura cognitiva si cea comportamentala. 

 
In concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ in cadrul 

activitatilor extracurriculare.  
 
Acestea contribuie la dezvoltarea gandirii si  completarea procesului de invatare, la dezvoltarea 

inclinatiilor si aptitudinilor scolarilor, la organizarea rationala si placuta a timpului lor liber. 
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“O altfel de educație”… educația ecologică, educație pentru viață 

 
 

Înv. Marinescu Valerica Adriana, 
Șc. Gimn. “I. Al. Brătescu Voinești”, Târgoviște, Dâmbovița, România 

 
 
 
 
 
 
 
 
Educația ecologică a tinerelor generații a devenit o necesitate în contextul fenomenului 

globalizării,  integrată fiind în educația formală și nonformală, susținută în proiecte și parteneriate 
școlare, devine astfel o preocupare constantă a oricărui cadru didactic. 

Avem datoria de onoare de a transmite elevilor noștri cunoștințele prevăzute în programa 
școlară, dar și de a le arăta cum să folosească ceea ce au învățat și a le îmbogăți universul prin 
formarea de atitudini, prin cultivarea dorinței de a afla, de a cerceta și în final de a urma valori 
rezultate din acest proces complex. 

La acestă vârstă, elevul trebuie convins prin metode atractive că materialul prezentat pentru 
învățare îi este folositor pentru activități viitoare, la fel de atractive și interesante. 

Într-o lume dominată de tehnologie, lume în care se nasc generațiile pe care le educăm, 
întoarcerea la natură este o obligație de onoare, o modalitate minunată de a educa și a păstra 
echilibrul atât de fragil al vieții.Această datorie de onoare ne revine atât nouă, cadrelor didactice cât 
și familiei și comunității în care elevii trăiesc.Colaborare nu aduce decât beneficii micilor școlari, 
aceștia putând constata cu mai multă ușurință importanța subiectelor dezbătute, activitățile 
desfășurându-se alături de părinți, iar specialiștii implicați în proiectele educaționale aducând o 
confirmare în plus subiectelor supuse astfel atenției. 

Această strategie a fost urmărită și în Proiectul de activitate extracurriculară “O altfel de 
educație...”, elevii clasei a II-a C, din Școala Gimnazială „I.Al Brătescu Voinești” din Târgoviște  
beneficiind de o „altfel” de oră de științe, predată cu ajutorul specialiștilor de la I.T.C.S.M.S, care 
au crescut cu grijă și dăruire, în laboratorul instituției, diverse plante ce pot fi cultivate cu succes în 
zona geografică în care ne aflăm. 

Prin intermediul materialului pus la dispoziție, aflat în diferite etape ale evoluției, copiii au putut 
descoperi cu toate simțurile (au putut vizualiza, atinge, mirosi) și entuziasmul copilăriei, 
transformarea unei semințe în planta care la maturitate oferă hrana necesară vieții.În sala de clasă, 
în care la loc de cinste stă tabla inteligentă, tablete și telefoane de ultimă generație, gadget-uri pe 
care elevii le utilizează cu dibăcie, noul, ineditul, a constat într-o prezentare a realității fără să fie 
nevoie să privească doar imagini sau să meargă pe câmp să studieze evoluția plantelor în mediul lor 
natural, ceea ce ar fi mai greu de realizat, având în vedere perioada destul de mare de timp dintre 
momentul plantării și cel al recoltării. 

Prezentarea specialiștilor a fost presărată de detalii interesante, întrebările celor mici primind 
răspunsuri rapide și avizate.Curiozitatea copiilor, satisfacția lor pipăind cu delicatețe acele mici 
minuni verzi, nu poate fi descrisă în cuvinte, instantaneele surprinse în acea oră fiind singurii 
martori ai experienței de neuitat în care s-a transformat  evenimentul. 

Această activitate a fost încununată de un real succes, despre lecția noastră aflând întreaga 
comunitate prin intermediul unui articol publicat în revista Gazeta Dâmboviței și împărtășit  pe 
rețelele de socializare, activitatea  fiind apreciată atât de colegii din instituțiile de învățământ cât și 
de persoanele  care colaborează cu institutul partener, institut ce demonstrează prin ceea ce face, 
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dorința sinceră de a educa acea parte a populației care depinde  direct de produsele laboratoarelor 
instituției și anume agricultorii.Dumnealor și-au promovat activitatea cu mult entuziasm, motivați 
fiind de  speranța că micii exploratori pot devenii oamenii care mâine vor colabora și vor încerca să 
dezvolte acestă ramură de activitate. 

Obiectivul operațional al orei de științe a fost ca elevii să ajungă să recunoască părțile 
componente ale unei plante, obiectivul educațional propus a fost sensibilizarea elevilor în fața 
măreției naturii, conștientizarea timpului și condițiilor în care hrana noastră crește, se înmulțește, 
până când devine folositoare omului.Consider că obiectivul operațional putea fi atins și printr-o altă 
prezentare, dar obiectivul educațional, cel pe care noi nu-l mai precizăm în planul de lecție, dar îl 
urmărim cu abnegație în orice moment al activității noastre de dascăli, nu putea fi, din punctul meu 
de vedere, valorificat mai frumos și mai eficient în cadrul unei singure ore de curs. 

Elevii clasei mele au fost mai mult decât informați și motivați pentru desfășurarea unor activități 
viitoare pe această temă, martor fiind entuziasmul ce a caracterizat răspunsul lor la o altă provocare 
lansată, de această dată cu ocazia ‘Zilei Mondiale a Mediului”, zi în care au participat la „Parada 
Costumelor din materiale reciclate”. 

Împreună cu familia, micuții mei și-au confecționat costumele cele mai haioase, dar în același 
timp perfect adaptate temei, semn că informațiile primite și abilitățile dezvoltate în orele de curs au 
dus la formarea de atitudini, atitudini care se pot transforma la rândul lor în valori care să îi ghideze 
cu succes de-a lungul întregii vieți.Pe parcursul a două ore, sub povara asumată a ceea ce cu migală 
și bucurie au meșterit alături de părinții lor, ei au arătat comunității cât de implicați pot fi niște copii 
de 9 ani atunci când școala și societatea își propun obiective comune și reușesc să-i atragă pe cei 
mici în jocul complicat dar plin de satisfacții al educației pentru viață. 

Educația pentru valori este, sau ar trebui să fie scopul nostru principal atunci când intrăm în sala 
de clasă.Munca, respectul pentru natură, pentru moștenirea ce o vom lăsa generațiilor viitoare nu 
pot deveni valori fără sensibilizarea de la vârste fragede.Copilul are nevoie ca acestea să devină o 
constantă și o normalitate în viața  de zi cu zi, iar prin intermediul unor inițiative ca proiectul “O 
altfel de educație...”, ce a fost conceput ca  o extensie  a curriculumului, în care implicăm atât 
familia cât și comunitatea, reușim să ne apropiem cu pași mici dar siguri de scopul urmărit. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. Parlea Marioara- 

Liceul Tehnologic Retezat Uricani 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i invăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare 
constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea 
flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice 
centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată 
particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine 
resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă 
şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale 
tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele 
modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 
tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, 
exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a 
personalităţii. 

Strategia accentuează importanţa multiplicării experienţelor pozitive înregistrate în domeniul 
activităţii educative şcolare şi extraşcolare şi impune extinderea spaţiului de intervenţie în procesul 
educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării 
în interesul superior al copilului.           

În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care 
permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul 
de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă 
gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză 
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.  

Statele membre ale Uniunii Europene consideră educaţia o prioritate absolută şi un agent cheie 
al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. 

 
ROLUL ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR 
 
Învăţământul preşcolar și primar, ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar, au scopul 

de a oferi copiilor aflaţi la vârsta preşcolară și școlară mică condiţiile necesare pentru o dezvoltare 
normala şi deplină. Au în vedere asigurarea acelor experienţe care să ţină seama de ritmul propriu al 
copilului, de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul. 

Obiectivul fundamental al educaţiei preşcolare este de a permite fiecărui copil să-şi urmeze 
drumul personal de creştere şi dezvoltare oferind suport pentru: 

Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de 
trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia; 

Dezvoltarea capacităţii acestuia de a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii şi cu mediul 
pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi;  

Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive; 

386



Sprijinirea copilului de a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite  necesare 
activităţilor viitoare din şcoală; 

Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, de 
interacţiunile cu ceilalţi, de organizarea mediului şi activităţile sau situaţiile de invăţare special 
create.   

În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat, 
pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. Această cerinţă se impune cu atât 
mai mult în domeniul educaţiei , unde se modelează ,,materialul” uman care are o multitudine 
diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind chiar imprevizibile. 

Necesităţile curente ale activităţii instructiv – educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai 
bine personalitatea fiinţei umane pe care o prelucrăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele mai 
eficiente.   

Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi 
pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi 
instruirii lor. 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la 
orientarea fiecăruia către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia în 
care se va putea realiza optimal. 

Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi, mult 
mai largi, mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare 
preconcepute. 

Procesul educaţional din scoalapresupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în şcoală în afara activităţilor obligatorii 
sau activităţi desfăşurate în afara şcolii; ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub 
îndrumarea educatoarelor. Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este 
firesc complementară activitaţii de învăţare realizată în şcoală. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă 
influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-
formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter 
educativ. Ca fiind parte integrantă a procesului instructiv-educativ, activităţile extracurriculare 
trebuie să respecte reperele oricărei activităţi didactice: 

a)comunicarea în cadrul căreia se asigură climatul educaţional, individualizarea comunicării şi 
modalităţile comunicării; 

b)etica relaţiilor educatoare-preşcolar bazate pe valori, conduită, considerarea preşcolarului 
ca partener educaţional; 

c)strategii de management: 
I-proiectarea activităţii – stabilirea realistă a obiectivelor, actualizarea conţinutului de învăţare 

în funcţie de cunoştinţele elevilor, adaptarea conţinutului la particularităţile cognitive, selectarea 
metodelor participative pentru valorificarea potenţialului creativ, selectarea tehnicilor de lucru 
diversitatea şi atractivitatea activităţilor, utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare; 

 II –implementarea – parcurgerea etapelor de învăţare – proiectare, adaptarea la contexte, 
gestionarea corectă a metodelor şi tehnicilor de lucru, gestionarea eficientă a timpului, claritatea 
explicaţiilor şi cerinţelor, transformarea elevilor din consumatori de informaţie în producători de 
informaţie; 

d)evaluarea – proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare, selectarea eficientă a 
metodelor de evaluare în vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii obiectivelor, 
diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în 
produsele copiilor; 

   Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile extracurriculare să fie cât mai eficiente, 
consistente, care să se poată organiza la nivelul grădiniţei fără costuri prea mari financiare şi de 
timp.Activităţile extracurriculare trebuie să pună în valoare responsabilitatea individuală şi în grup, 
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socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism, realizarea de sine prin independenţă; 
Pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în afara orelor de curs educatoarele 
ar trebui să ţină cont de următoarele recomandări: oferiţi preşcolarilor dotaţi o îmbogăţire pe 
orizontală şi pe verticală a materiei; încurajaţi lucrul şi acasă; purtaţi discuţii asupra posibilităţii 
preşcolarilor de a-şi gestiona creativ timpul liber; stimulaţi apariţia ,,hobby-urilor “; descoperiţi şi 
cultivaţi talente. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, preşcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 

 

SCOPUL 
Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea 

lor în vederea valorificării potenţialului copiilor  şi a formării lor ca cetăţeni europeni activi.  
 

OBIECTIVE 
O1.  Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv – educativ;. 
O2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a 

acestuia.  
O3.  Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 

personală. 
O4.  Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală. 
O5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe 

tipuri de educaţie complementară. 
O6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare prin multiplicarea  programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională. 
 O7.  Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi 

reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism. 
O8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 
O9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 

evaluarea impactului acesteia în comunitate. 
O10.  Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea 

responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv – educativ. 
Ca efecte majore derivate din strategia managementului educaţional se pot menţiona:  
*creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării;  
*introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii 

didactice la fiecare obiect de studiu;  
*proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor 

acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul domeniilor experienţiale;  
*stimularea interesului copiilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare;  
*asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;  
*ridicarea calităţii resursei umane la nivelul grădiniţei si scolii;  
*asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării copiilor preşcolari  
*transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.  
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Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor 
 

 
Școala Gimnazială Nr. 8, Reșița/Caraș-Severin 

Prof. înv. primar Marșavela Sîrbu Ionela 
 

 
Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 

acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate. Ea poate fi de mai multe tipuri : educație formală, care are loc într-un cadru 
instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde 
totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația 
nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ.  

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere 
pentru experiment și inovație . Se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de 
cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea 
contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural.  

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a 
diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și 
anume libertatea de a alege ce , cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  

Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea 
personală a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea 
orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii.  

Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele 
elevilor pentru o disciplină sau pentru artă , în general. Educatorul va supune observației întreaga 
comportare a elevului și stabilind ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla 
ansamblul de metode și procedee în raport cu aceste particularități. Cultivându-le talentul într-o 
atmosferă plăcută, înafara clasei , lăsându-le libertatea de a alege tema activităților, momentul sau 
durata activităților extrașcolare, lipsa notelor , atrag tot mai mulți elevi. Cunoștințele acumulate se 
materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, filme, ele nu mai rămân la 
stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și complexe, intensifică nevoia 
de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul.  

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul , cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea 
și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și 
talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la 
olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline 
de învătământ.  

Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 
contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de 
autorealizare și de prestigiu.  
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Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul 
timpului, tinerii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă 
intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își cunosc 
mai bine aptitudinile și își concentrează interesele.  

Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 
cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
activități lipsite de evaluări riguroase. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea 
primordială a învățătorilor în scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei 
acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse 
informaționale, se autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze 
dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului 
pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 
prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor 
despre acestea.  

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste 
domenii de activitate.  

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură.  

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej.  

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.  
Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 

stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar,  am încercat  să 
realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Marte Lucretia 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţile extrașcolare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 
Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează copiii  în activităţi cât mai 

variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot 
fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese 
de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare.  

 
Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 

faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatoarea însăşi să fie 
creativă, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

 
Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 

dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative  şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le 
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acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de 
formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice 
manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

 
O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 

acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 

adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

 
Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 

impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 

actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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ROLUL    ACTIVITĂȚILOR     EXTRAȘCOLARE 
ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR 

 
 

Prof. înv. primar, Martin Dorina Marinela 
Șc. Gimn. „Sf.Varvara”Aninoasa, jud. Hunedoara 

 
 
Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de  
acțiuni și de influențe educaționale de-a lungul vieții. Specialiștii le-au sistematizat în trei tipuri de 
realizare a pregătirii pentru viață: educația formală (școlară), nonformală ( extrașcolară), informală 
(cunoștințele pe care individul le preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Pedagogia modernă urmărește depășirea vechii concepții educaționale care era centrată pe 
achiziționarea de către elev a unui volum mare de informații. Această concepție presupunea 
verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale și sociale. Accentul este pus 
acum  pe formarea de competențe care să-i permită individului o adaptabilitate totală, pe 
îndrumarea elevilor pentru a dobândi o gândire independentă, toleranță față de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi și soluții pentru rezolvarea acestora, posibilitatea de a 
critica constructiv; aplicarea în  practică a informațiilor acumulate are rolul de a forma deprinderi, 
de a dezvolta motivația pentru învățare și activități productive.   

Complementară a  celorlalte forme de educație, educația nonformală  oferă un set de experiențe 
sociale necesare,  prin:     

*valorificarea timpului liber, din punct de vedere educațional; 
*oportunități pentru valorificarea experiențelor de viață, prin cadrul mai flexibil, mai deschis 
și prin diversificarea mediilor de învățare cotidiene; 
*participare voluntară, individuală sau colectivă; 
*modalități flexibile de a răspunde intereselor prin gama largă de activități pe care le propune  
și posibilitatea fiecăruia de a decide la ce activități să participe; 
*dezvoltarea competențelor pentru viață și pregătirea tinerilor pentru a deveni cetățeni activi; 
*formarea capacității organizatorice, de autogospodărire, de management al timpului, de  gân- 
dire critică, de adoptare a unor decizii sau de rezolvare a unor probleme; 
*un cadru de cultivare și de exersare a diferitelor înclinații, aptitudini și capacități, de manifes 
tare a talentelor în artă, cultură,muzică, sport, pictură, IT, etc. 
Educația extrașcolară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul 

bine stabilit în formarea personalității tinerilor. Aceste activități constituie modalitatea 
neinstituționalizată de realizare a educației și urmăresc identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea aptitudinilor și înclinațiilor elevilor, la organizarea plăcută și rațională a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însuflețire și dăruire 
la astfel de activități. Scopul acestui gen de activități este de a dezvolta aptitudini speciale, de a 
antrena elevii  în proiecte cât mai variate și bogate în conținut, de a cultiva interesul pentru activități 
socio-culturale, de a facilita integrarea în mediul școlar, de a fructifica talentele personale și de a 
corela aptitudinile cu atitudinile caracteriale.  

Desfășurându-se într-un cadru informal, aceste activități permit reducerea nivelului de anxietate 
și maximizarea potențialului intelectual mai ales pentru elevii cu dificultăți de afirmare în mediul 
școlar, oferă posibilitatea cunoașterii unor aspecte din viața copilului la care, în cadrul școlar, nu am 
fi avut acces, ne permit o apropiere de sufletul copiilor printr-o comunicare directă, fără bariere 
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emoționale. De asemenea, au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și 
util și de a-l transforma într-o sursă educațională; deși în cadrul fiecărei activități extrașcolare 
obiectivele instructiv-educative trebuie să primeze, este de dorit ca în mod echilibrat să fie integrate 
și momentele recreative. 

În general, activitățile extrașcolare au cel mai larg spectru interdisciplinar și oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

Prin toate formele sub care se pot desfășura: serbări și festivități, concursuri școlare și sportive, 
excursii și drumeții, vizite, vizionări de filme și spectacole , aceste activități imprimă copilului un 
anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente. Foarte 
importante în acest sens sunt activitățile extrașcolare care implică direct copilul prin personalitatea 
sa și nu prin produsul realizat de acesta. Este cunoscut faptul că încă de mici, copiii acumulează o 
serie de informații și cunoștințe dacă sunt puși în contact direct cu lucrurile sau fenomenele din 
natură; ei au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi capabili să iscodească singuri 
pentru a-și forma  convingeri durabile. 

Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă, ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoștințe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale. Participarea efectivă și totală în activitate angajează 
atât elevii timizi cât și pe cei retrași, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe 
reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi; elevii se 
autodisciplinează prin faptul că în cadrul unor astfel de activități se supun de bună voie regulilor, 
asumându-și responsabilități. 

Aceste activități extrașcolare sunt apreciate în măsura în care valorifică și pun în valoare 
aptitudinile copiilor, organizează plăcut, recreativ și creativ timpul liber al acestora, formele de 
organizare sunt dintre cele mai ingenioase, se poate manifesta în voie spiritul de inițiativă al 
copiilor, sunt caracterizate de optimism și umor, creează un sentiment de siguranță și încredere 
tuturor participanților, contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

În concluzie, se poate afirma că activitatea extrașcolară este o componentă educațională 
valoroasă și eficientă căreia oricare cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizarea a activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 
 
 

 
   B I B L I O G R A F I E: 
 
Crăciunescu Nedelea             -  Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului  
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                                                   nr.2, 3/2000; 
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***                                         -  Suport de curs „Educația nonformală”, CCD Deva, 2018 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

prof. înv. primar Martin Mariana                                                         
Școala Gimnazială nr. 142, București 

 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
şcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului.  

O serie de activităţi extraşcolare le putem aminti: taberele, excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la 
muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca învățătorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Prof. Martinescu Elena 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către 
alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/ muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 

copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să 
aleagă să urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 
de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în 
rândul elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
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volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educațional 

Prof. înv. primar: MATE ELISABETA 
Școala Gimnazială Uriu, Jud. Bistrița - Năsăud 

 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori) 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de povești şi mistere, este locul unde se pun bazele 
formării fizice şi spirituale a copiilor. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Cadrele 
didactice, modelatori de suflete şi minţi,  consideră că,  dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentatăîntr-o formă mai simplă,  
copilul va putea progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor. 

Se știe că omul cât trăiește învață. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor școlare cu cele extrașcolare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţile extrașcolare  sunt deosebit de importante și utile, deoarece 
contribuie la completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu, elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele lor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate, având cel mai 
larg caracter interdisciplinar, care pot îmbrăca diferite forme, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber.  

Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după 
ore și ar trebui să facă acest lucru cu plăcere, deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile 
necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care va fi performant. 

O particularitate importanță a activităților extrașcolare, o constituie legătura acestora cu partea 
practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. 
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De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate. Prin aceste activități, care 
cuprind domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare 
unei formări armonioase, în vederea integrării în societate. 

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora. 

De ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu 
plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare 
generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o 
atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în 
desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor 
extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, 
pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR                                             
PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

 
Prof. inv. primar Mateescu Constantin 

Școala Gimnazială ,,Carol al II-lea''- Dioști, Dolj 
 
 
În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii 

învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii 
umane, formarea personalităţii autonome şi a creativităţii, prin diversificarea şi optimizarea 
activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor 
didactice şi comunităţii locale. 

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute 
de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date 
de disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale 
spaţiului social. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. 

Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitţăilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 
îndeplinesc niste condiţii: 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă; 
- formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop  
educativ; 
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă 
 şi încredere. 
Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care 
face parte. 

Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că 
aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea 
descoperim însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile 
extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să 
conştientizeze cât de necesare sunt cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor 
activităţi. 
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Astfel de activităţi presupun utilizarea unor metode activ- participative de implicare a copiilor, 
multe acţiuni se desfasoara în afara scolii –în comunitate – acţiuni cu impact comunitar (acţiuni 
ecologice, sanitare, campanii pentru dezvoltare comunitară etc.). 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

Activităţile extracurriculare  de cultivare a gândului şi spiritului, a dorinţei de frumos şi mişcare 
îmbracă forme multiple : serbări şcolare, vizite, excursii, drumeţii, parteneriate educaţionale, 
proiecte educaţionale, activităţi educative, etc.  Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de 
afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii şi creativităţii  acestora, întrucât lumea actuală 
este stăpânită de televizor sau de calculator . 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct 
de vedere interdisciplinar. Astfel de activităţi am realizat în cadrul proiectului judeţean Alimentaţia 
raţională şi proiectul interjudeţean Tradiţii şi obiceiuri specifice zonei în care locuim. Acţiunile 
desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice  dar şi în 
stimularea potenţialului creativ al copiilor prin organizarea şi derularea unor programe artistice sau 
a unor expoziţii cu lucrările elevilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 
elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-
formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine 
şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie 
prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând 
realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, 
variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul 
actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. preșcolar Mateescu Marinela 
Școala Gimnazială,,Carol al II-lea''Dioști 

 
 

Motto: 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista cand 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” Maria Montessori - ,,Descoperirea copilului’’. 

 
 
În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat, 

pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată.Această cerinţă se impune cu atât 
mai mult în domeniul educaţiei,unde se modelează ,,materialul’’ uman,care are o multitudine 
diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute,unele fiind chiar imprevizibile. 

Necesităţile curente ale activităţii instruciv-educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine 
personalitatea fiinţei umane pe care o prelucăm,pentru a găsi mijloacele şi srategiile  cele mai 
eficiente.Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi 
pentru depistarea cât  mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi 
instruirii lor. 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi ,mult mai 
largi,mai bogaţi şi mai diverşi,pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare 
preconcepute. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei 
depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de 
măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul 
are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai 
uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării copiilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă 
influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-
formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter 
educativ. 

Ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ,activităţile extracurriculare trebuie să 
respecte reperele oricărei activităţi didactice: 
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a)COMUNICAREA-în cadrul căreia se asigură climatul educaţional,individualizarea 
comunicării şi modalităţile comunicării; 

b)ETICA RELAŢIILOR EDUCATOARE-COPIL bazate pe valori, conduită,  considerarea  
copilului ca partener educaţional; 

c)STRATEGII DE MENEGEMENT: 
I-PROIECTAREA ACTIVITĂŢII-stabilirea realistă a obiectivelor,actuali- zarea  conţinutului 

de învăţare în fucţie de cunoştinţele copiilor,adaptarea conţinutului  la particularităţile cognitive 
,selectarea tehnicilor de  lucru,diversitatea şi atractivitatea activităţilor,utilizarea adecvată a 
tehnicilor auxiliare; 

II-IMPLEMENTAREA-parcurgerea etapelor de învăţare-proiectare,adaptare la 
contexte,gestionarea corectă a metodelor şi tehnicilor de lucru,gestionarea eficientă a 
timpului,claritatea explicaţiilor şi cerinţelor ,transformarea copiilor din  consumatori de informaţie 
în producători de informaţie; 

d)EVALUAREA-proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare,selectarea eficientă a 
metodelor de evaluare în vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii 
obiectivelor,diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare,prezenţa elementelor de noutate şi 
inovaţie în produsele copiilor; 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. MATEI ANA-MARIA 
Grăd. Nr. 208, București 

 
 

”Șansele tale de a obține succesul sunt direct proporționale cu nivelul de plăcere pe care îl 
obții din ceea ce faci. Dacă faci o muncă pe care o urăști, recunoaște imediat acest lucru și 
renunță”. Autor: Michael Korda 

 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de copii, a relaţiilor creative, astfel cadrul didactic putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrelor didactice în scopul 
modelării întregii activități psihice a copiilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care ei trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii.  

În acest sens, oricare unitate scolara trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea 
și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și 
talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la 
olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline 
de învătământ.  

Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai 
importante pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un 
ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, 
manifestate în atitudini și acțiuni.  

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 
prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor 
despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Excursiile au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, respectul 
pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 
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Aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor,  au 
încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  

 Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează, 
picteaza. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie si a Centenarului , a Crăciunului,  
și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le copiilor posibilitatea de a se exprima liber oral sau prin muzică. 

 
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
 Desfășurarea activităților școlare cat și a celor extrașcolare, duc la dezvoltarea gândirii critice,la 

stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.In orice unitate 
scolara cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 
inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

 În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din perioada gradinitei, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MATEI ANIELA IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ EMIL RACOVIȚĂ GÎRDA DE SUS/ 
STRUCTURĂ GPN GHEȚAR 

 
 
Activităţile extracuriculare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 

şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber 
într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea 
grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. În procesul instructiv-
educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie interesat de 
activităţile propuse. 

În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat, informaţii din 
toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 
competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, 
copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai 
importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea 
impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate 
în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii 
sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să 
coopereze, să utilizeze simboluri. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie.   

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de 
Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale 
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare.  

In activităţile organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii privind munca şi viata omului în diferite cotexte işi formează reprezentări 
simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor şi frumuseţilor patriei. În cadrul activităţilor în aer liber, preşcolarii işi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de disparitie.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în 
vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor de 
educaţie fizică, şi ajută la dezvoltarea psiho-motrică a copiilor, cei mici participând cu multă 
plăcere. 
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În acelaşi timp nu trebuie neglijat rolul activităţilor extracurriculare în formarea caracterului 
colectiv care conduce la « sudarea legăturii » dintre cei mici, îi invaţă să trăiască în grup, să 
colaboreze, să accepte şi să respecte părerile celorlalţi. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

PROF. MATEI CONSTANTIN 
                                                                                                            
                                                                                                                                                 

MOTTO: 
     ,,Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului său pe educatorul capabil să-i 

insufle treptat forța și elanul necesare împlinirii destinului său ca om.” (Maurice Debesse) 
 
Natura umană, aşa cum afirma Pestalozzi, trebuie îndrumată, călăuzită, cultivată. Omul se naşte 

cu seminţele dezvoltării fizice, intelectuale şi morale. Pentru ca aceste forţe să nu rămână 
nedezvoltate, să se dezvolte prea lent sau contrar firii, împotriva umanităţii, e nevoie de educaţie, 
educaţie în familie, şcoală şi societate. 

De aceea, o săptămâna din an a fost  dedicată activităților educative extracurriculare și 
extrașcolare în cadrul programului național „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, organizat de 
Ministerul Educației Naționale cu sprijinul mai multor factori:familie, şcoală şi societate.  

Scopul programului este să implice toți elevii și cadrele didactice. Profesorii răspund intereselor 
și preocupărilor elevilor, le pun în valoare talentele și capacitățile în diferite domenii, nu neapărat în 
cele prezente în curricumul național. Este stimulată participarea la acțiuni cât mai diverse, în 
contexte nonformale. 

Pe parcursul activităţilor susţinute în cadrul acestui program am încercat să ţinem pasul cu 
tehnologia (reprezintă un instrument prin care se informează şi se comunică eficient), să nu fie 
plictisitor (elevii să fie veseli, plini de energie, lucru care-i face speciali şi unici printre celelalte 
generaţii), să fim mereu spontani, să punem pasiune în ceea ce facem (elevii se regăsesc în 
învăţătorii lor care reprezintă modelele lor în viaţă), să fim naturali (elevii sunt sinceri şi în 
permanenţă sunt în căutarea unor activităţi care să-i ţină în priză astfel încât să simtă că trăiesc 
viaţa). 

În cadrul acestei săptămâni am optat pentru următoarele activităţi: 
  „Sănătatea-i cea mai mare avuţie”(educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos); 
 „Apărarea şi protecţia civilă - prioritate în educaţie”(educaţie rutieră şi dobândirea unor 

reacţii corecte în situaţii de urgenţă. Am stabilit regulile şi semnele de circulaţie, am participat la o 
serie de jocuri: “circulăm respectând semnele de circulaţie”, “micul şofer/pieton”, confecţionarea 
semnelor de circulaţie, ne orientăm în  lumea semnelor, urmarea traseului cu maşinuţele; 
activitatea:”Cum  circulăm  corect  în mijloacele de transport în comun?”); 

 „Protejăm natura, viaţa noastră şi a celor din jur”(educaţie ecologică şi protecţia mediului, 
excursie şcolară la Tulcea, vizitarea unor muzee, selectarea deşeurilor corect); 

 „Rolul meu în grup”(educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor 
umanitare); 

 „Paştele-sărbătoarea luminii”(vizionarea unor prezentări în format electronic, atelier de 
creaţie a unor produse pentru Paşte- iepuraşi pirogravaţi –craft pentru Sfintele Paşte, 
confecţioanarea unor coşuleţe pentru masa de Paşte, desene cu tema ,,Simboluri Pascale”, 
încondeiere de ouă, promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşte, cunoaşterea semnificaţiei 
sărbătorilor pascale, formarea şi dezvoltarea unor trăsături de  caracter: spirit de prietenie, respect 
faţă de semeni, de natură și de  tot  ce-i  ȋnconjoară). 

 „Dăruind, vei dobândi!”(formarea unor atitudini moral- civice pozitive față de persoanele 
aflate în nevoi, educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral – religios:să-ţi 
iubeşti aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe 
sărmani). 
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Consider că aceste proiecte educaționale sunt motorul multiplicator  al comportamentelor şi al 
procedurilor care pot produce efecte culturale şi procese inovatoare, reflectându-se în mod pozitiv 
asupra orientărilor instituţiilor, prin definirea de standarde de calitate, iar conform a ceea ce spunea 
Nicolae Iorga, „fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii.” 
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ROLUL  ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE IN 
PROCESUL EDUCATIONAL 

 
  

INV. MATEI CRISTINA 
SCOALA GIMNAZIALA ”GENERAL NICOLAE SOVA” PODURI 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din  scoli  presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in  scoala  in afara activitatilor obligatorii 
sau activitati desfasurate in afara scolii . Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub 
indrumarea atenta a  cadrelor didactice. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, 
devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul 
de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere ..In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al vietii 
sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, 
elevii  isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata de natura, fata de om si realizarile sale. 
In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , 
imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie.  Copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata 
sau li se spune in legatura cu mediul . 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
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Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in scoli, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme,  spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui de 
asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în  scoli   pe  
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de 
eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. I. Nicola consideră că 
„Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi 
pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare” 
[5, p. 288].  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe 28 iniţiativă, imaginaţie 
și opţiune.  

Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. Având cel mai larg 
caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, 
vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de 
creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin activităţile la care 
participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei.      Participând la 
acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de teatru şi filme la 
cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: 
- sunt subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă;  
-se evită supraîncărcarea elevilor;  
-se desfăşoară în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; 
- la antrenarea elevilor trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, 

precum şi de posibilităţile de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea 
lecţiilor.  

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, 
cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” [5, p. 454]. Legătura 
organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa educativă a acestor 
activităţi, influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de caracterul lor variat. Prin 
conţinutul lor, excursiile şi vizitele deosebesc de activităţile cu caracter didactic. Organizate la 
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nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au drept scop lărgirea 
orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării.  

 Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale.  

 
 
Bibliografie: 
 
 1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002 
3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001 
 4. Lisievici, P. ş.a., Pedagogie. Concepte, metode şi tehnici esenţiale, Bucureşti, Editura 

Fundaţiei România de Mâine, 2005 
5. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000 
 
 
 

413



 

ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 

Prof. Matei Ileana Daniela,  
Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul Babiciu, Olt 

 

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea 
procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în 
acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care sunt planificate respectănd dorințele copilului,nevoia lui de 
cunoaștere, de implicare,de socializare. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu 
activităţile extraşcolare,îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea 
permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că 
preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea prin interpretarea unor roluri în cadrul 
activităților liber-alese, prin realizarea unor desene și a unor activități practice interesante şi 
creative, cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi 
astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii.Totodată este necesară implicarea 
familiei în desfășurarea acestor activități. 

În grădinița noastră în ultimii ani părinții au participat la toate excursiile organizte de grădiniță 
în diferite locații din țara noastră, bineînțeles excursii de o zi.În fiecare an școlar organizăm lecții 
demonstrative cu părinții preșcolarilor,astfel părinții sunt mai aproape de copii și încep să înțeleagă 
necesitatea implicării în actul educativ. 

În apropierea sărbătorilor Pascale preșcolarii împreună cu părinții au participat la ateliere de 
creație specifice acestei sărbători,au realizat decoruri specifice Paștelui,au încondeiat ouă,au vopsit 
ouă utilizînd diferite tehnici sugerate de educatoare,au organizat expoziții cu vânzare în piața 
localității,au participat la liturghie alături de părinți sau bunici. 

Preșcolarii îndrumați de educatoare au realizat icoane pe sticlă sau lemn,acestea au fost expuse 
la Biserica ortodoxă și într-un spațiu din incinta primăriei din localitate. 

În cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii 
au observat animale domestice sau sălbatice am  propus o activitate extraşcolară – vizitarea unei  
ferme de animale din localitate ,a magazinului de produse din carne și a produselor lactate,de 
asemenea am organizat împreună cu părinții o excursie la  grădina zoologică  cu scopul de a-şi fixa 
și îmbunătăţi cunoctinţele legate despre animale și mediul lor de viață . 

Ziua de curățenie națională a fost un alt prilej de a aduna părinți și copii la un loc pentru a 
desfășura împreună o activitate deosebită,am participat alături de școlari la ecologizarea localității 
noastre. 

În anul centeneraului am încheiat un parteneriat cu o grădiniță din județul Alba și am organizat 
o excursie tematică la Alba –Iulia împreună cu părinții. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţi de învăţare unele non-formale care  urmăresc 
îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea 
anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa 
trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii și pe părinți să participe cu 
interes și plăcere la aceste activități. 

Ziua de 1 Iunie a fost marcată prin organizarea unei petreceri comune părinți –copii în curtea 
grădiniței ,unde educatoarele au pregătit un decor de basm,au invitat personaje din povești îndrăgite 
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de copii pentru a petrece împreună.Activitatea a fost pe placul celor mici,dar și al părinților,la 
sfărșitul petrecerii am primit o surpriză dulce,un tort pregătit de părinți.  

Astăzi, când trăim parcă în „secolul vitezei”, părinţii sunt mai ocupaţi, mai stresaţi pentru 
rezolvarea problemelor financiare, familiale, profesionale și educaţia propriilor copii, rămâne mai 
mult în atribuțiile cadrelor didactice ,care  trebuie să se simtă răspunzătoare, nu numai pentru 
activitatea copiilor din unitatea școlară, dar și din afara ei.  

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire,în şcoala contemporană se impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional apare ca o 
necesitate. Aceste activități sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi 
orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. În 
urma unor studii s-a constatat că elevii care participă consecvent la activităţi extraşcolare au un 
nivel mai ridicat de socializare, lucru care este de dorit să fie luat în calcul de către elevi, părinţi. 
Activităţile diverse la care au acces elevii, promovate de către școală, oferă cadru propice pentru 
consumul energetic şi eliberarea de tensiune acumulată. Şi de aici desprindem valenţa educativă – 
ele servesc dezvoltării copiilor, atât sub aspect cognitiv, lărgind orizontul lor de cunoaştere şi 
îmbogăţindu-l cultural, cât şi sub aspectul formării morale şi spirituale. 
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Tinand cont de faptul ca astazi, când trăim parcă în „secolul vitezei”, părinţii sunt mai ocupaţi, 

mai stresaţi pentru rezolvarea problemelor financiare, familiale, profesionale si pun pe locul secund 
educaţia propriilor copii, cadrele didactice trebuie să se simtă răspunzătoare, nu numai pentru 
activitatea copiilor din unitatea scolara, dar si din afara ei. Tocmai de aceea educaţia 
extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. Modelarea, 
formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. În şcoala contemporană se impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional apare ca o necesitate.  

Activităţile extracurriculare sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi 
orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. În 
urma unor studii s-a constatat că elevii care participă consecvent la activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare au un nivel mai redus de agresivitate, lucru care este de dorit să fie luat în calcul de 
către elevi, părinţi şi cadre didactice şi nu în ultimul rând de forurile superioare, pentru diminuarea 
violenţei.  

Activităţile extraşcolare diverse la care au acces elevii, promovate de către mass-media, oferă 
cadru propice pentru consumul energetic şi eliberarea de tensiune acumulată. Şi de aici desprindem 
valenţa educativă – ele servesc dezvoltării copiilor, atât sub aspect cognitiv, lărgind orizontul lor de 
cunoaştere şi îmbogăţindu-l cultural, cât şi sub aspectul formării morale şi spirituale.  

Ţinând cont de toatea acestea, dar şi în funcţie de opţiunile elevilor, posibilităţile părinţilor şi 
gradul de implicare al acestora, am planificat din timp activităţile ce urmau să se desfăşoare în 
Saptamana Altfel – « Sa stii mai multe, sa fii mai bun ! » 

In acest program au fost implicati toti prescolarii/elevii cuprinsi in gradinitele/ scolile din 
localitate, precum si toate cadrele didactice.  

Pentru elaborarea programului de activitati, in timpul primului semestru, s-au solicitat propuneri 
elevilor, in cadrul orelor de dirigentie si cadrelor didactice- in sedintele comisiilor metodice. 
Propunerile au fost dezbatute in Consiliul elevilor, in Consiliul profesoral si Comitetul reprezentativ  
al parintilor si au fost aprobate de catre  Consiliul de administratie.  

Consilierul educativ a centralizat propunerile agreate, s-a intocmit programul “Sa stii mai multe, 
sa fii mai bun!”, care a fost popularizat, atat  la nivelul unitatii scolare, cat si in comunitate.  

Printre principalele obiective urmărite au fost: 
a. Dezvoltarea capacităţii de a se exprima prin diferite forme de comunicare; 
b. Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială; 
c. Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale elevilor ; 
d. Formarea atitudinii ecologice responsabile ; 
e. Aprecierea frumuseţilor din spaţiul etno-cultural buzoian, precum si din judetele din 

Moldova si sud-estul tarii; 
f. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios; 
 g.  Facilitarea integrării şcolii în comunitate 
Copii veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesori 

dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, 
dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii "poate mai umane" decât se 
pot stabili în cadrul unei ore de curs , asa putem descrie experienţa celor cinci zile în care şcoala şi-a 
schimbat mersul cu care ne-am obişnuit de-a lungul anilor.  

Având un orar echilibrat construit, cu  activităţi variate (educatie pentru cetatenie democratica, 
educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos, educatie ecologica si de protectie a mediului, 
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educatie rutiera si PSI, educatie culturala, educatie tehnico-stiintifica, educatie sportiva) desfasurate 
atat in scoala, cat si in aer liber - săptămâna aceasta si-a aratat beneficiile prin implicarea deopotrivă 
a profesorilor şi a elevilor, în vederea demonstrării, sistematizării, aplicării, consolidării «pe teren» 
a cunoştinţelor deja predate sau discutate la clasă.  

Acest proiect poate fi dovada că atât profesorii, cât şi elevii sunt în căutarea unei relaţii umane, 
prietenoase relaxate, în care chiar şi cele mai grele lecţii pot deveni simple. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Denisa Ionescu, Raluca Popescu, Ed. Universitara, Bucuresti 2012-“Activitati extrascolare in 

ruralul romanesc” 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  

IN PROCESUL EDUCATIONAL 
 
 

Prof. Inv. Prescolar Matei Sanda 
Scoala Primara nr. 1 Hodisel 

 
 
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”). 

 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punîndu-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate.    

Învăţămantul extraşcolar se realizează în grup sau individual în instituţii extraşcolare de stat şi 
private (centre, palate, case de creaţie, cluburi de creaţie tehnico-ştiinţifice, centre ale tinerilor 
turişti, centre ale tinerilor naţionalişti, şcoli sportive de agrement etc.), în baza unor activităţi 
educative specifice, de către cadrele pedagogice în colaborare cu familia, unităţile socio-culturale, 
mass-media, organizaţii de copii şi tineret etc.   

Activităţile extraşcolare îi ajută pe copii să-şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri noi şi 
totodată să se simtă importanţi pentru societate.  

Cursurile suplimentare reprezintă o oportunitate de a descoperi pentru sine acele activități care 
nu sunt incluse în programul școlar sau li se acordă prea puțină atenție în conformitate cu 
curriculum de studii. Varietatea de activitate poate fi chiar cea mai bună metodă de odihnă și 
relaxare și dacă ne gîndim la faptul că odihna de acasă se rezumă la vizionarea televizorului sau 
jocurile computerizate. În centrele de artă, copilul beneficiază de un cerc suplimentar de 
comunicare. Frecventînd aceste cursuri, copilul capătă mai mulți prieteni, întrucît, interesele 
comune îi apropie. Înscrierea copilului la cursuri este o modalitate de a-i spori gradul de 
autoapreciere.  

Dacă la școală copilul nu strălucește cu note mari și se simte mai rău decât alții, cursurile de la 
care primește satisfacție, cu siguranță, vor avea efect. Aici nu există note, fiecare își poate da frîu 
liber fanteziei și poate fi mai bun. Unii din ei se afirmă nu doar în cadrul centrului, dar şi la nivel 
republican şi internaţional.  

E foarte bine când copilul poate să-şi aleagă singur ocupaţia, dar şi mai bine când intervin şi 
părinţii. Activităţile extraşcolare le lărgesc orizontul de cunoştinţe şi le cultivă copiilor anumite 
valori. Dacă copilul are ocazie să facă ceea ce îi place, el creşte intelectual şi moral.  

Urmărind formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative pro-active ale copilului, în baza 
aptitudinilor personale individuale, duce spre crearea perspectivelor de educare armonioasă, 
multilaterală a elevului, fapt care dezvoltă şi formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi 
trecerea de la nivelul mediu de educaţie la performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, 
deci, la formarea personalităţii de succes.  Activităţile în afară de clasă şi extraşcolare trebuie să 
corespundă particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor, adică să ţină seama de nivelul de 
cunoştinţe al elevilor, de posibilităţile lor fizice şi psihice. Respectarea unei asemenea cerinţe 
asigură stimularea intereselor, a înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale ale copiilor de o anumită 
vârstă.  
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Fiind o formă de sprijinire şi de întregire a pregătirii şcolare, activitatea în afară de clasă şi 
extraşcolară trebuie să dezvolte iniţiativa şi spiritul de independenţă al elevilor. Efectul educativ al 
acestor activităţi este cu atât mai mare, cu cât ele reuşesc mai bine să-i pună pe elevi în situaţia de a 
munci ei înşişi în toate formele de activitate şi în orice etapă de desfăşurare a lor. Stimulând 
activitatea şi iniţiativa elevilor, îi învăţăm să muncească, le facem bucurii şi-i obişnuim să activeze 
în colectiv. Întrecerile, concursurile, analiza activităţilor sunt foarte indicate pentru acest scop.  
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Excursia - modalitate de cunoaştere şi relaxare 
 
 

Prof. înv. primar Matei Sultănica 
Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu” Câmpia Turzii 

 
 
Clopoţelul şcolilor  sună „altfel” timp de o săptămână, în fiecare an. Este momentul în care 

elevii uită de ore, de teste, de teme, de lecţii. Atenţia lor este orientată spre excursii, vizite, drumeţii, 
spectacole, jocuri sportive, competiţii, relaxare, odihnă activă, activităţi variate, atractive, dar  
educative, care răspund nevoilor lor de cunoaştere. Dorinţa de a se juca, de-a învăţa, de-a explora, 
de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Excursia, ca formă de activitate extraşcolară, oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii 
asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă 
din muzee şi case de creaţie artistică, asupra unor momente legate de trecutul istoric, de viaţă şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, asupra relaţiilor 
dintre oameni şi a rezultatelor concrete ale muncii lor. Ele au menirea de a stimula activitatea de 
învăţare, de a întregi şi a desăvârşi ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecţiilor.     

O excursie temeinic organizată şi pregătită, creează o atmosferă deosebit de favorabilă 
instrucţiei, educaţiei, formării complete a personalităţii elevului. Preferinţa pentru excursie, 
participarea lor masivă, sunt argumente suficiente pentru a demonstra că elevii sunt însetaţi de a 
cunoaşte cât mai multe lucruri noi în mod direct, că se simt deosebit de satisfăcuţi şi bucuroşi de a-
şi petrece timpul în mijlocul frumuseţilor naturii, că trăiesc simţiri dintre cele mai intense în 
contactul direct cu tezaurul de valori al înaintaşilor, că, în acest cadru, prieteniile şi colegialitatea 
cunosc noi dimensiuni.Totodată, excursia dezvoltă încrederea în marile posibilităţi ale omului, 
formează conştiinţa răspunderii şi demnităţii umane.      

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi, ci şi ca 
un act de ridicare a nivelului cultural. Ea este una din activităţile extraşcolare frecvent folosită 
pentru cunoaşterea trecutului local, naţional şi chiar a unor zone de pe diverse meridiane ale 
globului pe bază de experienţă directă. Indiferent de forma pe care o îmbracă, de loc sau durată, 
excursia înfrumuseţează zilele şi pune elevul în situaţia de a comunica, de a decide, a crea, a 
transforma şi a explica informaţia în funcţie de interesele cognitive proprii.  

Un astfel de exemplu este excursia organizata cu clasa, care a avut ca temă :                   
„ Să descoperim împreună frumuseţea şi măreţia împrejurimilor natale!”   
 Traseul : Câmpia Turzii - Turda - Cheile Turzii - Câmpia Turzii;   
 Obiective vizitate: Salina Turda, Monumentul lui Mihai Viteazul, Rezervaţia Cheile Turzii 
  Data excursiei: 3 iunie 2018 , orele 8,30 – 18 ;      
  Motivaţia: organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi 
de a petrece împreună  timpul liber, desfăsurând activităţi recreative şi instructive. 

Scopul excursiei :  
Cunoaşterea împrejurimilor natale şi dezvoltarea sentimentului de mândrie naţională şi preţuire 

a valorilor locale . 
Obiective specifice:  

  Identificarea traseului şi obiectivelor turistice propuse spre vizitare, pe harta ; 
 Colectarea de informaţii despre salină, chei, monumentul lui M.Viteazul; 
 Argumentarea importanţei acestor obiective turistice pentru zona în care trăiesc; 
  Valorificarea intra şi interdisciplinar a informaţiilor geografice şi istorice dobândite; 
 Promovarea în rândul colegilor din şcoală a obiectivelor turistice vizitate. 
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Resurse umane: 50 de elevi - clasele a III-a A, B ; 4 cadre didactice;                        
  Resurse procedurale: explicaţia, învăţarea prin descoperire, conversaţia, problematizarea, 
jocul;   Resurse materiale: autocarul, bani,  pliante ale obiectivelor turistice, materiale adunate pe 
traseu, aparate de fotografiat, mingi, busole, hărţi; 

I. Pregătirea excursiei 

 Finanţarea excursiei de către părinţi    
 Contactarea  transportatorului; 
 Stabilirea itinerariului şi a obiectivelor; 
 Colaborarea cu părinţii; 
 Colaborarea cu conducerea unităţii de învăţământ pentru avizarea excursiei;  
 Prelucrarea unui  regulament de desfăşurare şi de respectare a normelor de 

securitate pe tot parcursul excursiei, întocmirea unui proces verbal; 

II. Desfăşurarea excursiei  

Intâlnirea în faţa şcolii la ora stabilită;       

Reamintirea  unor reguli de comportare, igienico-sanitare, de protejare a mediului înconjurător;
   

Comunicarea traseului;          

Precizarea responsabilităţilor fiecărei echipe;       

Plecarea din faţa scolii la ora stabilită – 8 dimineaţa. 
 
Aplicaţii  practice:  

Echipa fotoreporterilor :           

- fotografierea obiectivelor turistice vizitate: salina, monumentul istoric, Cheile Turzii;   

- realizarea unu album în format electronic cu cele mai semnificative aspecte din excursie;
 Echipa geografilor   

- culegerea prealabilă de informaţii despre zona care va fi vizitată;              

- marcarea pe hartă a traseului urmat şi anunţarea colegilor asupra denumirii zonelor vizitate;    

Echipa istoricilor  

-documentarea din diverse surse şi prezentarea datelor despre prima unire sub domnia lui M. 
Viteazul şi ridicarea monumentului;         

Echipa sportivilor 

 - asigurarea materialului sportiv necesar organizării unor jocuri de orientare turistică, ştafete 
combinate, alergare în saci;   

- asigurarea curăţeniei la locurile de popas;   
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Programul excursiei 

 

Momentul activităţii Ora/ durata Locul de desfăşurare 

Plecarea de la şcoală 8,30- 9 Câmpia Turzii - Turda 

Salina  din Turda                                                                  
- vizitarea galeriilor însoţiţi de ghid si adresarea unor 
întrebări ghidului;                                                                    
- recreere în spaţiul de joacă amenajat: minigolf, 
plimbarea cu rotativa, pe lac, doar cu însoţitori; 

9- 12 Salina Turda 

Masa de prânz 12-13 Restaurant în apropierea salinei 

Deplasarea la al doilea obiectiv turistic 13-13,30 Localitatea M. Viteazul 

Monumentul lui M. Viteazul                                                
-observarea monumentului;                                                     
-prezentarea informaţiilor despre domnitor şi ridicarea 
monumentului ;                                                                        
-citirea unor ghicitori istorice;                                                 
-interpretarea vocală şi la chitară a unor cântece partiotice  

13,30- 14,30 Monumentul lui M. Viteazul 

de lângă Turda 

Plecarea spre Cheile Turzii 14,30-15 Cheile Turzii 

Vizitarea Rezervaţiei Naturale                                            
-observarea cheilor, observarea florei şi faunei;                    
- enumerarea şi respectarea regulilor de comportament 
într-o rezervaţie naturală; 

15-16 Cheile Turzii 

Activităţi recreative în mijlocul naturii                              
- orientare turistică, jocuri, fotbal, ştafete, etc.; 

16-17, 30 Cheile Turzii 

Plecarea spre casă 17,30-18 Cheile Turzii - Câmpia Turzii 

III. Valorificarea rezultatelor - realizarea unui CD cu pozele adunate;  
- valorificarea cunoştinţelor dobândite în excursie într-un concurs de cultura generală;  
- redactarea unor compuneri, desene, caricaturi despre ceea ce i-a impresionat în 

excursie;  
- întocmirea unui portofoliu cu toate lucrările realizate de ei având ca titlu : 

,,Frumuseţea şi măreţia împrejurimilor natale” 
 

Puncte tari: 

 Excursia facilitează acumularea de cunoştinţe despre salină, chei, prin explorarea 
directă ; 

 Prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente patriotice prin vizitarea monumentului 
istoric;  

 Dezvoltă o atitudine ecologică pozitivă ; 
 Stârneşte interes, produce bucurie, relaxare; 
 Dezvoltă abilităţile de comunicare; 
 Dezvoltă spiritul de echipă, de disciplină, de iniţiativă;  
 Contribuie la sudarea colectivului de elevi; 
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Puncte slabe: 

 Organizarea excursiei doar vara, datorită traseului care impune şi mers pe jos; 
 Oboseala care intervine la un moment dat , fiind elevi mai mici; 
                                     

         
 

         
 

         
 
În concluzie, pot spune că elevii au ajuns să se cunoască mai bine pe ei înşişi, să–şi pună 

probleme concrete legate de viaţa de zi cu zi, să fie un grup închegat şi să–şi prezinte interesele în 
caz de necesitate. 
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FERICIŢI CEI CE CRED ÎN MIRACOLUL ÎNVIERII ŞI NU SUNT CA IUDA 
 
 

prof. Mateş Ionela Cristina 
Liceul Tehnologic "Moga Voievod" Hălmagiu, judeţul Arad 

 
 

Motto: " Tot ce-ai întreba, ţi-ar spune/ marele-adevăr divin/ despre viaţă, despre moarte:/ de-
unde sunt - şi  cum se ţin! // - Cum ţi-ar spune răsăritul/ soarelui, ieşind tăcut/ măreţia Celui care/ l-
a-ntocmit, de la-nceput! // Cum ai auzi-n tăcere/ dintre stele şi pământ/ cu cutremur şi uimire/ paşii 
Lui pe timp trecând! // Şi cum ai simţi din toate/ ce-a fost drept - şi n-ai văzut,/ ce-a fost ieri - şi n-o 
fi mâine/ ce-a fost sfânt - şi n-ai crezut! // Şi din toate ai pricepe/ adorând pe Cel ascuns,/ cum să 
mori pentru-nviere/ şi să vezi ce-i nepătruns!" ( "Tot ce-ai întreba, ţi-ar spune", de Traian Dorz) 

 
"Pe când şedea la masă cu ei, a luat pâinea; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o, şi le-a 

dat-o. Atunci li s-au deschis ochii, şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor." (Luca 
24; 30 - 31) "Nu mă ţine", a zis Iisus: căci încă nu m-am suit la Tatăl meu." (Ioan 20:17) 

"În Ziua I, slujba Vecerniei se cheamă în mod aproape inexplicabil, "a doua Înviere". Pericopa 
evanghelică de la Ioan 20 19 - 25, ne relatează venirea Mântuitorului în mijlocul ucenicilor, pentru 
a-i încredinţa de Învierea sa. Fiecare dintre ei va vedea "mâinile şi coasta Sa" şi se va bucura. 
Fiecare se luminează şi trăieşte personal Învierea Domnului. Săptămâna Luminată este o săptămână 
a iluminărilor personale (...) ÎNVIEREA LUI HRISTOS RĂMÂNE O TAINĂ. ICONOGRAFIA 
AUTENTICĂ ORTODOXĂ PĂSTREAZĂ TĂCEREA  ASUPRA EVENIMENTULUI ÎN SINE. 
EXISTĂ DOAR DOUĂ EXPRIMĂRI ICONOGRAFICE consacrate ale Învierii: „Pogorârea la 
iad” şi “Femeile mironosiţe la mormânt”.  

Nu din mormânt iese Hristos, ci din morţi (...) Din mormântul păcatului vrea să ne scoată şi pe 
noi. (...) Suntem chemaţi cu toţii să avem parte de a "doua Înviere" a lui Hristos aici pe pământ, ca 
şi El să aibă parte de la noi la "a doua Înviere", când va veni pe norii cerului". ( pr. Gheorghe 
Gogan, "A doua Înviere")Un obicei frumos de Sfânta Înviere şi înainte de această dumnezeiască zi 
este de a se aduna oamenii credincioşi, nu doar cei de la Oastea Domnului, de a citi poezii şi ziare 
religioase, cum sunt revista "Lumina" sau "Iisus Biruitorul". 

Acest obicei dumnezeiesc de a vorbi despre Iisus a făcut ca inima mea de copil să-L descopere 
pe Domnul nostru Iisus Hristos prin poeziile religioase, cât şi prin citirea articolelor despre cele 
sfinte, îndrumată fiind de către preotul paroh, pe vremea când eram în clasa a V-a, părintele pr. Nan 
Viorel. Astfel am urmat cursurile la zi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Ilarion Felea", a 
Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, am ajuns chiar să predau şi câteva ore de religie ortodoxă, 
deci este datoria mea de a-L mărturisi pe Hristos. 

Duminica este ziua cea dintâi, este Ziua Domnului, Ziua Luminii, Ziua Învierii, Ziua Biruinţei, 
Ziua Slavei, Ziua Sărbătorii  tuturor sărbătorilor noastre. Ea a fost Ziua Dintâi, Ziua Învierii, cu care 
vom începe şi a doua Existenţă, cea Veşnică. Duminica a fost Ziua Dintâi cu care au început 
veacurile acestea. Să ne pregătim tot mai mult pentru veşnica Zi de odihnă a Duminicii 
Nemaisfârşite. Unde începe drumul Învierii? Urmărind femeile mironosiţe, observăm că acest drum 
începe acolo unde este durere şi simplitate şi se termină cu bucuria învierii: "Din Ziua Bucuriei/ 
priviţi în Veşnicie / răsplata strălucită / a celor ce-au crezut,/ a celor ce, prin toate,/ având 
credincioşie,/ biruitori şi-ai vieţii/ şi-ai morţii/ au trecut. // Priviţi ce fericire/ li-e veşnic dăruită/ de-
Acel a Cărei Jertfă/ şi dragoste-au primit,/ priviţi, cu ce cunună/ şi slavă strălucită/ i -aşteaptă Cerul 
Veşnic/ pe cei ce-au biruit. // Priviţi-şi nu vă temeţi/ de nicio-mpotrivire,/ priviţi - şi mai cu râvnă/ 
luptaţi să biruiţi,/ priviţi - / şi-aveţi Credinţă,/ Nădejde şi Iubire/ Hristos/ v-aşteaptă-n Clipa/ în care 
nici gândiţi." ("Din Ziua Bucuriei", de Traian Dorz) 

Credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos aduce în noi viaţă şi înviere. "Dreptul prin credinţă va fi 
viu", spune sfântul Apostol Iacob, iar actualizarea jertfei euharistice în Sfânta şi Dumnezeiasca 
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Liturghie, prin participarea noastră activă şi prin împărtăşirea cu Sfântul Trup şi Dumnezeiescul 
Sânge al Mântuitorului Lumii, devine pentru noi înviere şi restaurare a întregii finite după chipul cel 
dintâi, căci două lucruri a creat Dumnezeu pentru salvarea omului: întâi - o Fecioară  curată din care 
Şi-a plămădit un trup omenesc asemenea nouă, dar afară de păcat, ca prin el să lucreze mântuirea 
întregului neam omenesc, apoi a creat preoţia legii harului, căreia prin flacără divină a Duhului 
Sfânt pogorâtă în ziua Cincizecimii i-a dat puterea săvârşirii lucrărilor dumnezeieşti pentru 
îndumnezeirea oamenilor. Harul preoţiei are puterea de a lega şi dezlega, pe pământ, păcatele 
oamenilor, după cum spune Însuşi Domnul: "Oricâte veţi lega pe pământ vor fi legate şi în cer, şi 
oricâte veţi dezlega pe pământ  vor fi dezlegate şi în cer." (Matei 18, 18).  

Locul cel mai sfânt din lume este locul unde s-a născut Fecioara Maria este casa din Loreto. 
Loreto, unită, în 1592, cu episcopia Recanati, astăzi, are statutul special de "prelatură teritorială" în 
Arhidieceza Ascona. Accesul în Catedrală se face prin trei uşi de bronz decorate cu bazoreliefuri ce 
reprezintă scene din Biblie, apoi drumul către Sfânta Casă este străjuit de 12 capele decorate cu 
mozaicuri. Sfânta Casă este ocrotită de un impresionant edificiu aflat sub uriaşa cupolă a Domului. 
Edificiul este lucrat în marmură albă, simbol al purităţii, iar la intrarea în Casa Fecioarei Maria stă 
scris: "Nicăieri în lume nu există un loc mai sfânt decât acesta!". În comparaţie cu edificiul de 
marmură bogat decorat cu statuete şi bazoreliefuri, interiorul Casei este auster, cu doar câteva fresce 
din sec. IV-V pe pereţi şi candele de argint care nu se sting niciodată. Altarul este lucrat în 
marmură, iar deasupra ferestrei îngerului se află un crucifix din lemn. Aici este păstrată "Statuia 
Madonna cu Pruncul". Statuia este îmbrăcată în mătase albă şi acoperită cu bijuterii oferite de 
împărăteasa Maria Theresa a Austriei. Şi, la fel ca Iisus, Madonna are o coroană din aur, Biserica 
Romano-Catolică numind-o pe Fecioara Maria "Regină a Raiului". "Zborul" Sfintei Case, pe aripi 
de îngeri, din Nazaret până în Croaţia şi apoi în Italia i-a inspirat pe artişti, dar l-a inspirat şi pe 
Cardinalul Antonio Vico. Madona din Loreto este considerată patroana aviatorilor. 

"Bucuria mea, Hristos a înviat!" - aşa îl întâmpina Sfântul Serafim de Sarov pe toţi cei care-i 
întâlnea. În Evanghelia Sfintei Liturghii din Duminica Învierii, auzim adevărul fundamental că a fi 
creştin înseamnă a fi "fiul lui Dumnezeu", devenit astfel printr-o naştere din Dumnezeu, şi că acesta 
este harul (darul) pe care Dumnezeu l-a făcut lumii în Iisus Hristos: "celor câţi L-au primit pe 
Hristos, care cred în Numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dmnezeu, care nu din sânge, 
nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut". (Ioan, 1, 12-13)
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

 
 

Prof. inv. primar Mathe Ilze 
Liceul Tehnologic Jidvei 

 
 
Activitatile extrascolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea elevilor. Sunt acele activitati 

care se realizeaza in afara institutiei de invatamant cu participarea tuturor elevilor. 
Activitatile extrascolare ii ajuta pe elevi sa se inteleaga pe ei insisi prin observarea si 

interpretarea propriului comportament si sa faca comparatie cu al celorlalti. 
Prin aceste activitati, elevii isi completeaza cu notiuni noi, cunostintele insusite in cadrul orelor. 

Ajuta la formare de competente, contribuie la educarea morala, estetica a elevilor. Activitatile 
extrascolare reprezinta un mijloc de formare a deprinderilor elevilor, constituie legatura acestora cu 
activitatea practica .Aplicarea cunostintelor dobandite la clasa in cadrul activitatilor extrascolare 
duce la formarea si dezvoltarea aptitudinilor la elevi. 

Aria de desfasurare a acestora este larga. Pot fi excursii, drumetii, vizite la muzee, la diverse 
institutii publice: dispensar, politie, primarie, alte unitati de invatamant, vizionare de filme, 
activitati artistice, activitati sportive, activitati legate de protejarea mediului. 

Activitatile extrascolare bine echilibrate, bine organizate ofera posibilitatea valorificarii 
competentelor elevului in procesul de pregatire care pot sa-l influenteze toata viata.Aceste activitati 
au un rol important pentru a evita situatii extreme, situatii limita.  

Activitatile extrascolare au un caracter interdisciplinar. Ele ofera cele mai eficiente modalitati 
de formare a caracterului elevilor inca din clasele primare. Sunt factorii cei mai apreciati si mai 
accesibili in formarea personalitatii elevului.Cum am mai precizat, activitatile concretizate in 
excursii, drumetii, vizite, vizionari de filme ii formeaza elevului un anumit comportament, o tinuta 
adecvata situatiei, declanseaza anumite sentimente. Insa o mai mare contributie in dezvoltarea 
personalitatii elevului o au activitatile care implica in mod direct copilul prin actiunile sale si 
comportamentul sau. 

Copiii au nevoie de actiuni care sa le largeasca orizontul de cunostinte, sa le implineasca setea 
de cunoastere, sa le dezvolte capacitatea de a actiona singuri pentru a-si forma convingeri durabile. 

Activitatile extrascolare trebuie sa cuprinda toata clasa. Creativitatea elevilor este stimulata inca 
la varsta prescolara si se continua la scoala prin practicarea unor jocuri specifice. Jocul socializeaza, 
umanizeaza, se realizeaza cunoasterea realitatii.Se exerseaza functiile psiho-motrice si socio-
afective, are rolul de a bucura, destinde, delecta.  

Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea activitati atractive pentru cei mici. Ele dau 
posibilitatea elevilor sa demonstreze practic ce au invatat la scoala. 

Serbarea scolara, prin continutul bogat si diversificat, valorifica varietatea si gusturile elevilor. 
Ea evalueaza talentul, munca si priceperea colectivului de elevi si transforma in placere si 
satisfactie publica stradaniile clasei si al fiecarui elev in parte. 

O activitate deosebit de placuta este excursia. Ea ajuta la dezvoltarea intelectuala si fizica a 
elevului, la educarea lui cetateneasca si patriotica. Excursia imbogateste orizontul cultural stiintific 
al elevului. 

Vizionarea in colectiv a filmelor este o acivitate foarte indragita de elevi, nu numai datorita 
fascinatiei pe care o exercita imaginea filmului asupra lor, ci si dorinta de a se afla in grupul 
colegilor cu care sa schimbe impresii. Daca in clasele I si II sunt mai mult atrasi de desne animate, 
pe masura inaintarii in varsta urmaresc si alte emisiuni: filme cu caracter istoric,emisiuni despre 
viata plantelor si animalelor. 

Activitatile organizate in afara scolii, sub indrumarea atenta si priceputa a cadrului didactic au o 
importanta contributie in formarea si educarea elevilor, in modelarea sufletelor acestora, are 
profunde implicatii in viata spirituala si educativa a comunitatii. 
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Problema educatiei din societatea actuala dobandeste noi valente, care rezulta din desele 
schimbari din toate domeniile vietii sociale. Educatia depaseste limitele exigentelor si valorilor 
nationale si tinde spre universalitate, adica spre patrimonial comun al umanitatii. Curriculumul 
actual nu mai corespunde nevoilor societatii contemporane. Educatia de tip curricular este 
importanta, dar devine tot mai evident faptul ca activitatile extrascolare, adica cele realizate in afara 
procesului de invatamant isi au rolul si locul bine stabilit in formarea personalitatii elevilor.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 (mijloace de realizare în grădiniţă) 

 
 

Educatoare: Máthé Juliánna 
GPN Vârghiş, jud: Covasna 

 
 
Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic venind să definească sfera 

educaţională prin proiecte, grupuri ţintă, parteneriate, finanţări, obiective clar definite, evaluări şi 
diseminări ale informaţiilor menite să contureze profilurile culturale ale elevilor, să deschidă porţi 
spre educaţia permanentă. 

În școala contemporană, modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune 
îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe 
formative, deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În 
acest fel, şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-
şi astfel măiestria şi tactul pedagogic, dar şi dragostea faţă de copii. 

În cadrul activităţilor extracurriculare sunt incluse toate formele de acţiuni care se realizează în 
afara programului propriu zis. Pot avea conţinut cultural- artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-
aplicativ, sportiv; sau pot fi simple activităţi de joc; de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 
locale. 

Activităţile extracurriculare: 
 Urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice.  
 Au un pronunţat caracter activ- participativ.  
 Cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, formându-se astfel anumite 

competenţe. 
 Atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util. 
 Au rolul de a stimula şi valorifică talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea, de a încuraja 

competiţia şi asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării şi formării unei personalităţi 
armonioase a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. 

 
Termen Obiective propuse Denumirea activităţii Parteneri 
sept.- iunie Dezvoltarea creativităţii şi 

expresivităţii limbajului 
oral. 
Comportare adecvată în 
diferite contexte sociale 

Spectacole (teatru de păpuşi): Baraolt, 
Vârghiş 

preşcolari 
educatoare 

sept.- iunie Formarea deprinderilor 
artistico- plastice. 
Dezvoltarea creativităţii. 

Concursuri de desene preşcolari 
educatoare 

 septembrie Cunoaşterea operaţiunilor 
efectuate de pompieri. 
Dezvoltarea atitudinilor 
pozitive şi responsabile. 

„Pompierii prietenii noştrii!” (vizită la 
departamentul de pompieri) 

preşcolari 
educatoare 

 septembrie Trezirea interesului pentru 
tradiţii. 
Formarea şi consolidarea 
unor abilităţi practice. 

„Szüretelnek, énekelnek,/ Láttál- e már 
ennél szebbet?” (culesul viilor) 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

 septembrie Îmbogăţirea şi 
consolidarea cunoştinţelor 

Colaborare şcoală- grădiniţă: jocuri 
didactice şi distractive cu jucăriile oferite 

preşcolari 
educatoare 
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referitoare la diferite 
categorii de jucării. 

de EduKastély 

 septembrie Trezirea interesului pentru 
literatură. 
Cultivarea respectului faţă 
de carte.  

 Excursie la Băţanii Mici: „În lumea 
poveştilor” 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

octombrie Conştientizarea rolului 
unei alimentaţii 
echilibrate. 
Dezvoltarea abilităţilor 
practic- gospodăreşti. 

Atelier de lucru cu părinţi: „Roadele 
toamnei” 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

octombrie Cunoaşterea şi respectarea 
tradiţiilor populare. 

„ Festivalul strugurilor”: colaborare 
şcoală- grădiniţă 

preşcolari  
şcolari 
educatoare 
învăţătoare 
părinţi 

noiembrie Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului oral. 
Dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare. 

Povestirea unei învăţătoare: parteneriat 
Şcoala Specială Ocland 

preşcolari 
educatoare 
invitat 

noiembrie Îmbogăţirea cunoştinţelor 
referitoare la drepturile 
copilului. 

„Ziua Universală a Drepturilor 
Copilului” 

preşcolari 
educatoare 
invitat 

decembrie Cunoaşterea şi respectarea 
tradiţiilor cultural 
specifice 
sărbătorii. 

,, Vine, vine Moş Nicolae”: activitate 
comună cu elevii clasei a IV- a 

preşcolari  
şcolari 
educatoare 
învăţătoare 

decembrie Familiarizarea copiilor cu 
semnificaţia 
sărbătorilor religioase. 

„În aşteptarea lui Moş Nicolae” (serbare)  preşcolari 
educatoare 
părinţi 

decembrie Elaborarea unor creaţii 
individuale cu tema dată.      
Îmbogăţirea cunoştinţelor 
despre artă şi cultură 
populară 

„Decoraţiuni şi ornamente de Crăciun”: 
atelier de lucru cu părinţi 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

decembrie Valorificarea potenţialului 
creativ al copiilor prin 
realizarea 
unor lucrări cu caracter 
religios specific 
sărbătorilor de iarnă. 

“ Târg de Crăciun”: sărbătorirea 
Crăciunului, tradiţii populare (colaborare 
şcoală- grădiniţă) 

preşcolari  
şcolari 
educatoare 
învăţătoare 
părinţi 

ianuarie Participare cu interes, cu 
plăcere la jocurile şi 
concursul organizat. 

„Bucuriile iernii”: jocuri de iarnă 
(activitate comună cu elevii clasei a IV-
a) 

preşcolari  
şcolari 
educatoare 
învăţătoare 

februarie Elaborarea unor creaţii 
individuale cu tema dată. 
Valorificarea potenţialului 
creativ al copiilor.                 

„Măşti penru carnaval”: atelier de lucru 
cu părinţi, obiceiuri populare 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

februarie Participare cu interes, cu 
plăcere la serbare. 
Destinderea 
corpului prin 
dans și voie bună. 

Serbare: „Carnavalul copiilor” preşcolari 
educatoare 
părinţi 

februarie Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului oral. 
Dezvoltarea abilităţilor 

Concurs de povestit basme: „Benedek 
Elek unokái” (faza zonală) 

preşcolari 
educatoare 
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de comunicare. 
februarie Consolidarea, 

demonstrarea 
competenţelor dobândite. 
Participare cu interes şi cu 
plăcere la concurs. 

Concurs: „Kiskurutty Játéktanoda” (faza 
judeţeană) 

preşcolari 
educatoare 
 

martie Educarea dragostei, a 
respectului şi a stimei faţă 
de fiinţa cea mai 
dragă- mama. 
 

Serbare: „Ziua Mamelor” preşcolari 
educatoare 
părinţi 

martie Cunoaşterea, precizarea şi 
respectarea regulilor de 
igienă personală. 

„Copii frumoşi şi sănătoşi”: educaţie 
sanitară 

preşcolari 
educatoare 
invitat 

martie Stimularea  curioziăţii 
copiilor prin investigarea 
realităţii.                     
Formarea unei atitudini 
ecologice. 

“Ziua Mondială a Apei”: concurs de 
desen, excursie 

preşcolari 
educatoare 
invitat 

 aprilie Trezirea interesului pentru 
tradiţii. Perceperea 
valorilor morale şi 
culturale. 
Elaborarea unor creaţii 
individuale cu tema dată.      

Atelier de lucru cu părinţi: Ne pregătim 
pentru Paşti (decoraţiuni pascale) 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

mai Implicare activă şi afectivă 
în interpretarea 
rolurilor din cadrul 
programului pregătit. 
Interpretarea cântecelor 
adecvate. 

Parteneriat Şcoala Specială Ocland, 
festival: “Miracolul curcubeului” 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

mai Să manifeste interes în 
activităţile de ocrotire a 
mediului înconjurător. 

„Luna Pădurii”:  excursie cu elevii clasei 
I. 

preşcolari  
şcolari 
educatoare 
învăţătoare 

mai Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului oral. 
Demonstrarea 
competenţelor dobândite. 
Dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare. 

Concurs de creare de basme: 
 “Csöppnyi családkalandok” 

preşcolari 
educatoare 
 

mai Implicare activă şi afectivă 
în interpretarea 
rolurilor din cadrul 
programului pregătit. 
Interpretarea cântecelor 
adecvate. 

Festival de cântece şi dansuri poulare: 
„Tágasságot nekünk is…!” 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

 mai Conştientizarea 
importanţei zilei de 1 Iunie 
ca celebrare 
internaţională a copilului. 
Participare cu interes şi cu 
plăcere la concursurile 
organizate. 

„Ziua Copiilor”: activitate practică, 
jocuri distractive, concursuri 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

iunie Implicare activă şi afectivă 
în interpretarea 
rolurilor din cadrul 

Festival de cântece şi dansuri poulare: 
„Hej tulipán, tulipán” 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 
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programului pregătit. 
Interpretarea cântecelor 
adecvate. 

iunie Să-şi îmbogăţească 
orizontul geografic şi 
cultural. 

,,Să ne cunoaştem plaiul natal” preşcolari 
educatoare 
părinţi 

iunie Implicare activă şi afectivă 
în interpretarea 
rolurilor din cadrul 
programului pregătit. 
Interpretarea cântecelor 
adecvate. 

„Sebare de sfârşit de an şcolar” 
„Ultimul clopoţel” 

preşcolari 
educatoare 
părinţi 

 
Concluzie: Noi, educatoarele avem misiunea de a-i atrage pe copii, să participe la aceste 

activităţi, cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Astfel munca noastră devine un pic 
mai uşoară, deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i 
forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli 
această curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le 
desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 

”Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

 (M. Montessori  „Descoperirea copilului”,  Editura Didactică  şi Pedagogică, 1977) 
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Educație fără frontiere! – Relația grădinița - școala – familia - societatea! 

 

Autor – Înv. Matiș Monica 

 

”Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.” 
(Nelson Mandela) 

Parteneriatul educațional grădiniță - școală - familie este determinant atât pentru copil în mod 
individual cât și pentru dezvoltarea socială și culturală a comunității locale din care acesta face 
parte. În context actual parteneriatul școală-comunitate reprezintă o modalitate pentru atragerea 
fondurilor și resurselor către școală, pentru gestionarea eficientă a resurselor locale investite precum 
și pentru valorificarea resurselor școlii în beneficiul comunității. Atât școala cât și grădinița sunt 
instituții puternic ancorate în comunitate, care prin statutul pe care îl au, prin cadrul legislativ, 
activitățile desfășurate și multitudinea resurselor implicate, în special cele umane pot deveni 
promotori ai parteneriatului comunitar.  

Familia intervine în acest parteneriat grădiniță - școală-comunitate ca fiind factor cheie, 
importanță rezultată în urma rolului ca și factor de educație informală dar și a drepturilor și 
obligațiilor care îi revin în sistemul formal de educație. Copilul nu trebuie privit doar ca beneficiar 
al educației, ci și ca participant. Educația reprezintă procesul prin care se realizează formarea și 
dezvoltarea personalității umane a fiecărui individ, precum și procesul de transmiterea a civilizației 
generațiilor ulterioare, realizat în contextul existenței sociale a omului, fiind o condiție necesară 
pentru dezvoltarea, perpetuarea și progresul societății așa cum o cunoaștem.  

Educația începe de la primele momente ale vieții și se continuă pe tot parcursul acesteia. Primul 
mediu cu care copilul intră în contact și care îi trasează primele direcții ale educației îl reprezintă 
familia. Achizițiile însușite de copil în primii ani de viață în cadrul familiei sunt fundamentale 
pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia. Familia este un factor important și de răspundere al 
educației. Părinții  conduc  educația și răspund de ea în fața societății, a fericirii lor și a vieții 
copiilor.  

Modelele de comportament oferite de părinți și membrii apropiați din familie, precum și 
climatul socio-afectiv în care se realizează aceste influențe educaționale reprezintă primul model 
social cu influență hotărâtoare asupra modului de comportare și relaționare al copiilor în societate. 
La intrarea în cadrul primului colectiv al copiilor - grădinița, strategiile educative fac apel la 
sprijinul și colaborarea părinților în adaptarea preșcolarilor cu noul mediu social și educațional. 
Perioada preșcolară presupune achiziții psiho- comportamentale fundamentale pentru adaptarea, 
integrarea și dezvoltarea copilului.  

În grădiniță se pun bazele parteneriatelor educaționale realizate în sprijinul dezvoltării societății 
prin prisma educației. Importanța participării familiei în educație ca partener activ este subliniată de 
necesitatea implicării părinților în diverse activități alături de cadrele didactice, pe lângă obișnuitele 
ore de consiliere.  

Vizând dezvoltarea armonioasă a personalității preșcolarilor și pregătirea acestora pentru viață, 
activitățile desfășurate în grădiniță pun accent pe socializare, integrare dar și pregătirea pentru 
școală – cel de-al doilea mediu educațional al copilului, dar cu un sistem de reguli mai strict 
definite, programe mai încărcate și implicit o încărcătură afectivă și cognitivă mai mare. Educația 
copiilor nu se poate realiza fără colaborarea dintre toți acei factori care la un moment dat intervin în 
viața, respectiv educația acestora. Copilul este astfel un produs social în care se reflectă valorile 
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sociale. Acțiunea asupra copilului este mediată de familie, însă acumulează eforturile tuturor 
celorlalți factori.  

De multe ori, intrarea copiilor la grădiniță în grupa mică este resimțită, atât de către copii cât și 
de către părinți, ca o rupere care provoacă emoții, temeri și anxietate de ambele părți. Însă nu numai 
familia și copiii sunt afectați de noua situație, normală, de altfel, în demersul didactic. Educatoarele 
care îi preiau pe copii sunt zilnic „asediate” cu întrebări și cereri ale familiei, care exprimă dorința 
membrilor acesteia de a fi în continuare în controlul situației, ocrotitori, grija acestora, neîncrederea, 
uneori, marcată prin impulsul de a verifica toți factorii care acționează asupra copiilor lor: de la 
condiții materiale la modul în care personalul relaționează cu cei mici. Orice modificări în 
comportamentul copiilor, cu exceptia celor absolut pozitive, devin pentru părinți motive de 
îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la influențele de la grădiniță. 

Tocmai de aceea, noi, educatoarele concepem un program de parteneriat sau de consiliere și 
orientare a părinților, prin planificare, organizarea si desfășurarea unor acțiuni de implicare continua 
și valorificare a potențialului fiecărui părinte, atragerea lui în „viața grădiniței” și asumarea unor 
răspunderi/responsabilități comune la nivelul grupei din care face parte copilul său. Din acțiunile și 
întâlnirile comune, copiii vor experimenta noi valențe ale prieteniei dintre cei mici, înțelegând și 
adoptând norme de conviețuire socială dezirabilă și adaptându-si comportamentul propriu la 
cerințele grupului cu care vin în contact. Si, astfel, preșcolarii vor deduce singuri că locul respectiv 
este un loc în care nu trebuie sa revii cu emoții sau teamă, ci unul atractiv, ce le deschide porțile 
către o altfel de lume fascinantă, o lume a cunoașterii, a descoperii de nou și interesant, o lume în 
care sunt și alți copii, adulți și care te ajută să evoluezi, să te definești ca om (școală, locul de 
muncă, societatea însăși!). 
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ACTIVITĂŢILE MUZICALE EXTRACURRICULARE - O COMPLETARE 
ELABORATĂ A LECŢIEI DE EDUCAŢIE MUZICALĂ 

Profesor Educație muzicală, Matiuț Monica-Mirela                                          
Școala Gimnazială „DACIA”, Oradea 

 

 

 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile în 
cadrul procesului instructive-educativ. Sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze în mod 
negativ succesul acestora, printre acestea numărându-se: desfășurarea acestora după programul de 
studiu, când elevii sunt deja obosiți și aceștia nu mai pot da randametul așteptat. Deci, programul 
elevului este destul de încărcat. Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul 
de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este foarte încărcată.  

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea talentul, înclinațiile în acele domenii în care ei 
vor fi performanți și pot să se relaxeze făcând ceva plăcut lor. 

Participarea elevilor la aceste activităţi reprezintă măsura în care conţinutul acestora reuşeşte să 
le trezească interesul sau ponderea în care acestea vin în întâmpinarea unor dorinţe, pasiuni ale 
tinerilor de a pune în practică un anumit lucru. Acestea pot fi rezultatul propunerilor concrete venite 
chiar din partea elevilor. Mai departe, demersul depinde de disponibilitatea profesorului de a orienta 
într-o manieră agreabilă conţinutul activităţiilor dorite de către elevi. 

Elevul partipant la o astfel de activitate extracurriculară învaţă punând în practică lucruri care îi 
fac plăcere, îl relaxează, îl interesează. Noţiunile şi deprinderile însuşite în această manieră vor 
rămâne pentru foarte mult timp în memoria elevilor şi pot constitui adevărate lecţii de viaţă. 
Frumuseţea şi eficienţa acestor activităţi rezidă tocmai în faptul că adună laolaltă mai mulţi elevi, 
uneori şi de vârste diferite, dar care sunt interesaţi de acelaşi lucru, elevi care vor comunica, se vor 
sprijini reciproc, vor dezvolta un spirit de echipă constructiv. 

Nu putem spune că lecţiile de educaţie muzicală nu sunt caracterizate de emoţie, implicare 
afectivă, efervescenţă și creativitate. Prin caracterul lor mai puţin formal, prin faptul că de cele mai 
multe ori se desfăşoară în afara şcolii, activităţile extracurriculare determină o emulaţie şi o 
exuberanţă a trăirilor afective care depăşesc graniţele unui demers didactic specific învăţământului 
formal precum:  concursuri școlare și marcarea unor moment importante din viața socială a 
colectivității. 
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La modul general, cele 50 de minute ale lecţiei de educaţie muzicală sunt neîncăpătoare pentru 
dorinţa elevilor de a cânta și de se manifesta musical trăirile lor specifice vârstei. În acest context, 
de-a lungul anilor, la nivelul şcolii am organizat, cu o frecvenţă de două ori pe săptamână, lecţii de 
ansamblu coral. Având un program specific de pregătire, elevii școlii noastre au reușit să obțină 
rezultate deosebite la concursurile la care au participat. În cadrul acestor repetiții realizate după 
terminarea programului de dimineața al elevilor, s-au pregătit numeroase activităţi muzicale 
extracurriculare, puse în practică la nivelul sau dincolo de incinta unităţiii şcolare.  

Abordarea unui repertoriu coral pe două voci, repertoriu cu un grad de dificultate care depăşeşte 
pe cel de la clasă, cu dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi cu execuţia partiturilor, 
plecându-se de la cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei, fanteziei şi a creativităţii muzicale, au fost 
reperele de care s-a ținut cont în pregătirea muzicală a elevilor. Aceste activităţi extracurriculare 
reprezintă oportunitatea ca tot bagajul teoretic şi practic, acumulat în cadrul lecţiilor de educaţie 
muzicală, să fie utilizat la un nivel superior de exprimare a muzicii, cu un rol important în educaţia 
estetică, în dezvoltarea simţului echilibrului, al armoniei şi al frumosului, în viaţa elevilor dar şi în 
cea a spectatorilor prestaţiei lor artistice.  

Participarea elevilor la aceste activităţi reprezintă un demers constructiv, nu numai pentru ei 
înşişi, cât şi pentru cei cu care relaţionează astăzi sau vor comunica mai târziu. Aceşti mici iubitori 
de muzică devin astfel „purtători” de frumos, de armonie, de pace, transferând şi celor apropiaţi din 
dragostea lor față de actul artistic. 

 
 
“Muzica este o lege morală.  
Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec tinereții, viața și veselie 

tuturor lucrurilor. 
Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos.”  
- Platon 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                             
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 
 

Inv. Florentina Matzal 
Scoala Gimnaziala “Lucian Pavel” Oltenita, Jud. Calarasi 

 
 
 
Moto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca 

specialist, ci ca o personalitate armonioasă.’’ ( Albert Einstein) 
 

 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. 
Un rol deosebit de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în 
afara sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între 
cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului 
potenţial intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura 
neîntrerupt progresul social-uman. Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii 
elevilor, impun participarea activă, conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. 
Diferenţierea şi individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în 
acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode 
adecvate, care să permită individualizarea invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi 
dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. Cercetările 
relevă că învăţarea activă este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a elevului, 
respectiv la o învăţare eficientă, iar educaţia non-formală sprijină acest demers. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice 
sau extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă 
din clasele primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, 
facilitând integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează 
la randul ei procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin 
“subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. 
Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra 
propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura 
organizaţională a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de 
corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să 
trăiască experienţe de viaţă competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra 
obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor de realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la 
dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac parte. Activităţile extraşcolare respectă 
principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a se implica, indiferent de 
rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, fapt 
care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar.  

Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de 
adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, 
a comportamentului în grup.  
În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie:
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,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. 

Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, 
estetică, religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. 
Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. 
Ele dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, 
creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le revine 
sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la concursuri de creaţie literară, 
informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc. 

Prin participarea la concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi 
străine, festivaluri naţionale de teatru în limbile de circulaţie internaţională, proiecte 
interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, 
concursuri şi momente artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau 
Zilei Europei elevii se familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, 
creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi deschişi spre 
alte culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora. 

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru 
elevi un prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii 
profesionale şi duc la formarea competenţelor transdisciplinare. 

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt 
obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul 
creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt 
astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire 
de sine, respect, frăţie, solidaritate umană). Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor 
religioase la sărbători, transpunerea în fapte a unor maxime religioase şi morale, participarea la 
concursuri de iconografie pe sticlă sunt deosebit de importante în realizarea educaţiei religioase. 
Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei 
opere de artă etc. Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile 
artistice organizate de Clubul Copiilor sau concursurile de artă şi creativitate plastică sau 
fotografică, concursurile de sculptură sau de confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, 
festivalurile naţionale de muzică uşoară şi folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul 
şcolii, decorarea sălii de clasă în funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură 
sunt exemple de activităţi care asigură cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, 
aptitudini, capacităţi. 
O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. 
Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice : 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi 
respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi 
să respecte libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea 
pentru propriile fapte, să aibă o atitudine participativă. Un bun exemplu în vederea atingerii acestor 
obiective îl constituie activităţile Consiliului Elevilor, acţiunile civice în comunitate (vizite, 
excursii, schimburi între şcoli, acţiuni de sprijin pentru persoanele defavorizate, activităţi 
voluntare), acţiunile de petrecere a timpului liber în grup (cluburi, asociaţii), serbările şi 
concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul zilelor de naştere, în cadrul cărora sărbătoriţii 
primesc cadouri şi se bucură de atenţia celorlalţi copii, serbările de Ziua Mamei etc.
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Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la 
diferite concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de 
proiecte de mediu sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizându- 
se astfel şi educaţia pentru mediu si pentru sănătate a elevilor. 

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie 
cultivarea sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai 
importante evenimente din istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut 
istoric, elevii îşi dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni 
cetăţeni. 

La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si educaţia rutieră 
realizată prin activităţi extracurriculare foarte atractive : competiţii sportive între clase sau între 
şcoli, excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă formarea 
deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de 
caracter. 

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat 
cu metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de 
filme, casete video, vizitarea de licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de 
formare la elevi a competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient 
nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, 
pentru diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea 
unor cetăţeni responsabili, este vitală. Educaţia non-formală contribuie la formarea şi 
dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic 
prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă a 
elevului. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. MAXIM ALINA MONICA 
GRĂDINIȚA CU P. P. Nr. 1, ZALĂU 

 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 

învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde atât de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine dar și de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământuluiîi revine misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului 
educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, 
parteneriatul educaţional devine o necesitate. Activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de 
importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, 
prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. 
Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Activităţile extracuriculare 
sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi urmăresc îmbogăţirea 
informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor 
domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi 
util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa trebuie să 
ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Ouă Hazlii, Voinicel, Smarty, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, 
activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii. 

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însuşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa la desfăşurarea 
acestora Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor 
şcolare şi asupra integrării sociale în general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate 
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organizate de şcoli, spre deosebire de participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi 
pe cele organizate în şcoli) se asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea 
adolescenţilor (Feldman şi Matjasko, 2005). 

Consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu ajutorul 
tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi 
extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi 
îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea 
viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu 
ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor 
extracuriculare. 
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Activitățile extrașcolare si importanța lor 

 
 
 

Prof. Anisela Elena Mazilu 
Școala Gimnazială Galeșu 

 
 
 

De-a lungul anilor, am constatat că atunci când, într-o școală, activitățile extrașcolare sunt 

făcute constant, elevii sunt mai implicați și în procesul de învățare.  

 

Orice activitate in afara programului  de zi cu zi poate fi atractivă dacă, este planificată 

împreună cu elevii. Atunci când ei  sunt implicați direct și interesați de o activitate, aceasta poate fi 

una plină de succes.  

 

În general, excursiile, activitățile caritabile sau cele de ecologizare sunt cele care îi interesează 

pe elevi, și, de fiecare dată fac tot ce pot ei mai bine pentru a fii totul un succes.   

 

Când se află în afara școlii, și au un program lejer, elevii sunt mult mai deschiși, comunicând 

mai ușor atât între ei cât și cu profesorii sau cu alte persoane implicate în activitate. 

  

De asemenea, un alt program de lucru in Școala altfel este interesant și captivant. De aceea, 

consider că, orice activitate extrașcolara, bine planificată, este totdeauna bine venită și importantă în 

dezvoltarea personalității elevilor, cât și în dezvoltarea relațiilor interpersonale. 
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ACTIVITĂŢILE  EXTRACURRICULARE 
ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

 
 

Prof. Mazilu Simona,  
Grădiniţa nr. 35, Bucureşti, sector 5 

 
 
Alături de activităţile curriculare, procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de 

activitate didactică complenentară acestor activităţi.  
Aceste forme de muncă didactică complementară sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă, în afara 

activităţilor curriculare sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Toate aceste activităţi sunt 
activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut ştiinţific este firesc complementară 
activităţii de învăţare realizată la grupă conform curriculumului pentru învăţământul preşcolar. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în cadrul procesului educaţional din grădiniţă sunt: 
 Acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri 
istorice, case memoriale; 
 Vizionările şi spectacolele ( filme, spectacole de teatru, emisiuni TV); 
 Serbările; 
 Concursurile. 
În cadrul acţiunilor turistice, activităţi organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copiii se 

confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra 
obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Copiii 
dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări simple 
despre structura, condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre frumuseţile şi bogăţiile 
patriei, despre trecutul istoric al poporului român. 

Acţiunile turistice contribuie la îmbogăţirea conţinutului jocurilor şi a celorlalte activităţi, forme 
de activităţi organizate în grădiniţă. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

În acest an şcolar am organizat o serie de plimbări cu copiii pentru a ne cunoaşte cartierul şi 
străzile învecinate grădiniţei noastre. De asemenea am plecat în mod organizat la Palatul copiilor, în 
Parcul Tineretului pentru a participa la festivalul “În aşteptarea lui Moş Nicolae”. 

O altă acţiune extracurriculară care a presupus deplasarea copiilor în afara grădiniţei a fost cea 
legată de colaborarea cu biserica”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” cu ocazia Sărbătorii 
Crăciunului, acţiune în care copiii au primit Sfânta Împărtăşanie. 

Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţă prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

Această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită constă în faptul că ea reprezintă o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează permanent la creativitatea copilului. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, recomandarea 
emisiunilor TV pentru copii care au o influenţă pozitivă evident culturală. 

Obiectivele urmărite cu ocazia desfăşurării activităţilor de vizionare şi spectacole sunt: 
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare civilizată; 
 Consolidarea deprinderii de a asculta şi de a viziona cu atenţie un spectacol; 
 Familiarizarea copiilor cu participarea lor interactivă în cadrul unui spectacol de teatru; 
 Dezvoltarea deprinderilor de interacţiune socială cu colegii de la alte grupe; 
 Cultivarea dragostei pentru activităţile culturale; 
 Formarea şi dezvoltarea simţului estetic. 
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Aceste activităţi au un caracter colectiv şi conduc la sudarea legăturii dintre copii, învăţându-i să 
trăiască în grup. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul primar 
 
 

Profesor Învăţământ Primar Mămularu Adriana 
Şc. Gimnazială ,,Mihai Tican Rumano”,  

Berevoeşti, jud. Argeş 
 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 
ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens .  
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Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va 
oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila 
mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de 
toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, 
reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează 
implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor 
poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Educatoare Măncuț Marinela 
Școala Gimnazială Nr. 3/Grădinița P. P. Nr. 3-structură 

Localitatea Mangalia, Jud. Constanța 
 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii  
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul.Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează copiii  în activităţi cât 
mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O 
activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini 
speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea lor de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă 
singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative în Grădiniţa 
P.P.Nr.3-Mangalia. Ea lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi 
volumul de cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara 
grupei şi a grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor.  

Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, 
disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul artistic. Activităţile extraşcolare desfăşurate în 
grădiniţa noastră au un conţinut flexibil şi variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, 
sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale activităţii extraşcolare se face în baza liberei 
alegeri. 

Sursele de informaţii pentru activităţile extraşcolare din Grădiniţa P.P.Nr.3 au fost: sărbătorile 
religioase, obiceiurile şi tradiţiile, datele legate de viaţa şi activitatea scriilorilor, evenimente 
istorice, activităţi sportive,târguri cu vânzare în scop umanitar-voluntariat. 

Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe 
viaţa insectelor, va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 
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Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi 
înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, preşcolarii culeg o 
bogăţie de idei. impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizază prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare copil şi susţinută de suportul afetiv contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu 
timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 

Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru ţară, pentru frumos, fiind un 
prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât pentru copii cât şi pentru părinţi. 

În grădiniţa noastră s-a observat că în viaţa micului preşcolar serbarea are o influenţă mare 
asupra dezvoltării sferei sale emotionale. Copiii la această vârstă sunt sensibili, receptivi cu o 
fantezie bogată şi tind să se afirme. Ei sunt impresionabili, iar impresiile obţinute îi insotesc în viaţa 
de mai departe, rămânând nişte tablouri vii întipărite în memorie. 

La noi, una din activităţile îngrăgite de copii sunt şezătorile, adevărate serbări în miniatură, care 
se organizează fără un efort deosebt, de multe ori chiar fără o pregătire prealabilă, dar cu importante 
resurse educative. Preşcolarii la aceste şezători participă cu cântece, poezii, povestiri, dansuri, 
etc(Cunoastem si respectam traditii si obiceiuri populare ). 

Vizionările şi spectacolele sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu lumea 
minunată a artei în grădiniţa noastră. 

Concursurile artistice dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea copiilor şi se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării  si promovării 
lor.Concursurile sportive vin să completeze activităţile de educatie fizica. Copiii au participat cu 
mult entuziasm la astfel de concursuri: de săniuţe, biciclete, role,  triciclete care contribuie pe lângă 
dezvoltarea armonioasă a organismului şi la menţinerea unei bune dispoziţii a copiilor . 

În cadrul proiectelor de parteneriat educaţional, care s-au desfăşurat la noi în grădiniţă, copilul a 
venit în contact cu diferite persoane, a crescut şi s-a dezvoltat într-un mediu comunitar variat şi 
necunoscut pentru el. Specificul cultural, valorile promovate în acest mediu sunt bune de luat în 
considerare în structura activităţilor. A fost necesară antrenarea membrilor comunităţii în luarea 
unor decizii, direcţionarea unor activităţi, remedierea unor aspecte negative.Activitatea extraşcolară 
generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o 
atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul 
activităţilor extracuriculare. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor pentru învățământ primar: Mărășoiu Ramona Laura 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII DOBROTEȘTI, 

TELEORMAN 
 
                  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
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valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in 
acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curăţarea         
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OPTIMIZAREA PRCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV  
DIN GRĂDINIȚA PRIN ACTIVITĂȚILE  EXTRAȘCOLARE 

 
 

Prof. Mărcuș Sorina 
Grădinița cu P. P. Piticii Isteți Zalău 

 

Scopul educației este de a pregăti tinerii ca să se educe pentru tot restul vieții. Robert M. Hutchins                       

Educația extrașcolară deține un loc important în dezvoltarea copilului de vârstă preșcolară. 
Aceasta, bine gândită, aleasă și organizată vine în sprijinul procesului instructiv- educativ  oferind 
contexte de învățare noi și eficiente prin care copilul iși îmbogățește bagajul de cunoștințe, priceperi 
și deprinderi.  

Deși se organizează și desfășoară întru-un cadru informal, activitățile extrașcolare au o influența 
pozitivă asupra copilului, acestea dezvoltându-l din punct de vedere intelectual, moral, fizic etc.  

Indiferent de locul în care se desfășoară și tipul activității extrașcolare, acesta prezintă interes 
sporit pentru copii și este atractivă, fapt ce-l determină să absoarbă toate informațiile care se 
râsfrâng asupra sa fără a simți oboseală și fără eforturi suplimentare din prtea copilului preșcolar. 

Plimbările în aer liber pentru a observa natura, diferite fenomene, mijoace de transport, diverse 
instituții,  etc. îl dezvoltă pe copil din punct de vedere intelectual, fizic, le oferă o educație 
cetățenească corespunzătoare unei socități civilizate. 

Vizitele la bibliotecă le stimulează dorința de învățare prin lucrul cu cartea, activitate care-i 
dezvoltă intelectual, moral,estetic. Dragostea față de carte îi determină ”să caute mai mult” fapt care 
contribuie la propria formare. 

Organizarea de vizite la muzee,  oferă copiilor posibilitatea să observe și să aprecieze valorile 
istorice, folclorice și culturale. Inflențele acestor tipuri de experiențe contribuie la fomarea unei 
personalități responabile, personalitate caracterizată de stimă și respect față de valorile care au 
marcat trecutul unei națiuni. 

Grădinile botanice și zoologice oferă copiilor conexte variate prin care ei asimilează noi și noi 
informații care vin în sprijinul activităților desfășurate în grădiniță, activități care au ca obiectiv 
central formarea copilului de vârstă preșcolară. 

Participarea copiilor la diverse activități culturale: teatru, spectacole de divertisment, trezește în 
sufletul copiilor dragostea pentru frumos, estetic și aduce în rândul acestora starea de bună 
dispoziție.  

Activitățile culturale vin în spijinul grădiniței în a descoperi noi talente în rândul copiilor 
preșcolari și contribuie la educarea acestora astfel încât aceștia să adopte comportamentul adecvat 
în diverse situații. 

Vizitele la poliție, pompieri îi ajută pe copiii să întelegă impotanța propriei siguranțe, ceea ce îi 
determină să învețe și să respecte reguli care contribuie alături de celelalte experiențe de viață la 
formarea unei personalități complete și complexe. 
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Activitățile extrașcolare au o contribuție semnificativă la  optimizarea procesului de educație a 
copiilor preșcolari. Contribuția adusă de acestea în formarea copiilor nu este neglijabilă, fapt care 
determină cadrul didatic să ofere copilului cele mai variate contexte de învățare prin activități 
extrașcolare. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 
 
 

Prof. Alina-Magdalena Mărgărit 
Școala Gimnazială „George Enescu” Năvodari 

 
 
Activitățile extrașcolare ocupă un rol tot mai important în învățământul românesc. Ne referim 

aici la taberele școlare, excursii, cercuri, ateliere, serbări, concursuri, întreceri sportive, activități 
ecologice, activități de voluntariat. Toate acestea captează atenția elevilor prin implicarea în alte 
genuri de activități mult mai atractive decât orele de curs propriu-zise, deși implică, de asemenea, o 
latură educațională. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă și alte tipuri de competențe ale copiilor precum cele sociale, 
colaborarea și comunicarea, lucrul în echipă, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de semeni, deprinderea de a argumenta un punct de vedere, de a critica în mod constructiv etc. 
Astfel de competențe îi pregătesc în mediu controlat pe elevi pentru numeroasele provocări cu care 
se pot confrunta pe termen mediu și lung. 

Taberele școlare sunt organizate de către cadrele didactice sau alte instituții acreditate și 
presupun desfășurarea activității în timpul vacanțelor, în locuri mai îndepărtate de casă, de familie. 
Reprezintă o adevărată provocare pentru copiii care se află prima dată departe de tot ceea ce este 
familiar. Desprinderea de părinți pentru un timp mai îndelungat este destul de dificilă și acest aspect 
implică o tensiune emoțională semnificativă.  

Copilul interacționează cu persoane mai mult sau mai puțin cunoscute și ne referim aici pe de o 
parte la cadrele didactice și la colegi, dar pe de altă parte la copiii noi, din alte zone cu care ajung să 
interrelaționeze, la personalul angajat al taberei. Se dezvoltă astfel abilitățile de comunicare, 
responsabilitatea, capacitatea de lucru în echipă, strategii de rezolvare a unor situații dificile etc. 
Taberele în natură sau cele de limbi străine ajută la completarea unor cunoștințe în alt mediu decât 
cel formal al școlii. Elevii fac excursii, drumeții, învață despre mediul înconjurător și istoria țării, 
iau contact cu voluntari din alte țări și prin activități de grup, ludice își dezvoltă capacitatea de a 
comunica într-o limbă străină. Activitățile sportive presupun dezvoltarea spiritului de echipă, dar și 
a competitivității, efort fizic benefic și nu numai. 

Cercurile școlare aduc ceva în plus în formarea copiilor. Acestea presupun un accent deosebit pe 
latura personală, preferințele și pasiunile copiilor. Cercurile de artă, desen,  pictură, muzică, scriere 
creativă, sau cele tehnice implică o aprofundare a unor domenii spre care cei mici au mai multe 
înclinații.  

Personalul specializat împărtășește din propria experiență, utilizează strategii didactice 
specializate pentru perfecționarea unor talente, oferă mijloace și metode adecvate. De exemplu, 
cercurile de desen, de pictură, de artă decorativă vor perfecționa tehnicile deprinse în învățământul 
de masă fiind susținute de profesori specializați. Se promovează dezvoltarea sensibilității, a 
imaginației și a creativității artistice, dar și exersarea tehnicilor de utilizare a materialelor și 
instrumentelor, deprinderea și utilizarea personală a limbajului plastic. Talentul și exercițiul îi pot 
îndrepta pe copii spre viitoarele cariere. Se dechid drumurile viitorilor artiști plastici, arhitecți sau 
designeri. 

Activitățile de voluntariat captează tot mai mult interesul tinerei generații. Elevii ajung să 
cunoască prin intermediul acestora și laturi mai puțin plăcute ale vieții cum ar fi soarta bătrânilor 
abandonați, a copiilor orfani, a animalelor fără stăpân sau efectele devastatoare ale poluării, ale 
defrișărilor ș.a. Numeroase organizații nonguvernamentale desfășoară activități în aceste direcții și 
tot mai mulți copii și tineri participă voluntar, contribuind la binele semenilor lor. Se dezvoltă 
empatia celor implicați, spiritul de echipă, elevii care participă la asfel de activități au rezultate mult 
mai bune la învățătură, un risc de abandon școlar mult diminuat, o stare psihologică mai bună, un 
nivel de stimă de sine mai bun, un nivel scăzut de comportamente delincvente sau antisociale. 
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Activitățile extrașcolare completează nevoia de formare a personalității elevilor și capătă o 
pondere tot mai mare în viețile noastre, elevi și cadre didactice. Pun accentul și pe alte laturi ale 
dezvoltării personale, dincolo de acumularea unor cunoștințe în mediul formal al școlii. Ne ajută să 
învățăm unii de la alții fără încorsetările sălii de clasă, să facem ceea ce ne place. 

454



 

Temă recurentă a societății contemporane: violența în școală 
-PROGRAM EDUCAŢIONAL- 

 
Prof. înv. primar Mărgescu Octavia 

Şcoala Gimnazială Nr. 156, București 
 
 

„O pietricică poate schimba cursul unui râu.”, Krishnamurit – filosof indian 
 
ARGUMENT: 
Conflictul este o componentă atât de naturală, de indispensabilă a vieţii noastre cotidiene şi a 

relaţiilor noastre cu ceilalţi, încât, de regulă, nu îl analizăm, nu ne gândim la el sau nu îl studiem. 
Zi de zi elevii noştri au parte de conflicte cu ei înşişi, în clasă, în familie şi în societate. Deşi cei 

mai mulţi oameni privesc conflictul ca pe o situaţie negativă şi  distructivă, el poate deveni o şansă 
pentru maturizare şi învăţare. 

Dacă li se dezvoltă anumite compeţenţe specifice pentru rezolvarea conflictelor, elevii pot 
analiza situaţii sociale, pot decide asupra căilor înţelepte de acţiune şi pot deveni responsabili pentru 
consecinţele acţiunilor lor. 

Arta de a face faţă conflictelor presupune o serie de competenţe şi de strategii utile în abordarea 
constructivă a conflictelor. 

Capacitatea de a aborda conflictele într-un mod constructiv nu contribuie doar la sănătatea 
mentală individuală  a elevilor, ci are şi efecte pozitive asupra societăţii în întregul ei, diminuând 
frecvenţa agresiunilor între elevi, a incidentelor soldate cu violenţă verbal, fizică, sau chiar 
psihologică, care se produc deseori între elevi. 

Acest program  este realizat plecând de la o filozofie al cărei conţinut poate fi făcut cunoscut cu 
uşurinţă elevilor. Conceptul central este acela de „găsire a propriului drum prin labirintul artei de a 
face faţă conflictelor”. Această artă este un labirint complex al alegerilor. Trebuie să luăm decizii 
privind acţiunile noastre, gândurile noastre şi emoţiile noastre. Ce ar trebui să facem dacă în timpul 
unui conflict ajungem la o răscuce şi nu ştim să ne comportăm? Dacă există două sau mai multe căi, 
cum ne vom opri asupra deciziei care ne va călăuzi cel mai bine prin acest labirint? Aşa cum cel 
mai scurt drum între două puncte este linia dreaptă, forma cea mai potrivită de comunicare este 
dialogul între oameni. Competenţele şi consecinţele ne dezvoltă capacităţile de a comunica, de a 
colabora şi de a face faţă cu succes conflictelor noastre. 

 
PRINCIPIILE care au stat la baza construirii acestui program educaţional sunt: 
1. Conflictele sunt neînţelegeri între două sau mai multe persoane, sau între idei. Conflict 

înseamnă mai ales interacţiune şi dialog. 
2. Conflictele sunt necesare pentru dezvoltare şi maturizare. Modul în care o persoană face faţă 

conflictelor constituie un aspect important al  propriei personalităţi. 
3. Cunoaşterea de sine şi înţelegerea propriului eu contribuie la posibilitatea de a face faţă în 

mod constructiv conflictelor. De exemplu, elevii cu grad redus de respect de sine abordează 
conflictele în mod diferit de elevii care au un respect de sine ridicat. 

4. Orice conflict are un potenţial pozitiv. Indiferent dacă conflictul este sau nu soluţionat, 
există o bază pentru cunoaşterea şi înţelegerea reciprocă a nevoilor şi dorinţelor; relaţiile pot fi 
păstrate sau întărite. 

5. Conflictele nu pot fi soluţionate în mod constructiv fără interacţiune pozitivă, care este o 
formă a comunicării. 

6. Este nevoie de anumite competenţe pentru ca un conflict să devină o experienţă de 
maturizare şi dezvoltare. 

7. Aceste competenţe specifice pot fi învăţate. 
8. Conflictele pot fi rezolvate într-o manieră care nu încalcă drepturile omului. 
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9. Ca să fie eficiente, strategiile şi structurile pentru a face faţă conflictelor trebuie să fie 
instituţionalizate în cât se poate de multe domenii ale societăţii. Nivelurile importante ale 
instituţiilor cu caracter sistematic care includ familia, şcoala, comunitatea locală. 

 
SCOP:  
Dezvoltarea abilităţii elevilor de a aborda şi a soluţiona conflictele, pentru a diminua frecvenţa 

comportamentelor violente şi a consecinţelor acestora în viaţa lor. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
1. Să se cunoască şi să-şi formeze o imagine de sine pozitivă. 
2. Să înveţe să analizeze în mod critic atitudinile şi punctele de vedere în raport cu o varietate 

de comportamente care pot genera violenţă de orice tip. 
3. Să înveţe să recunoască un conflict şi să-l analizeze din perspectiva tuturor celor implicaţi. 
4. Să-şi dezvolte competenţe folositoare pentru a face faţă conflictelor. 
5. Să înţeleagă importanţa comunicării. 
6. Să-şi formeze capacitatea de a comunica astfel încât conflictele să fie dezamorsate. 
 
GRUP ŢINTĂ: 
- Beneficiari direcţi: elevii claselor a IV-a A, B, C, D 
- Beneficiari indirecţi: colegii din şcoală, părinţi, cadre didactice. 
 
RESURSE UMANE:  
- elevi 
- profesori pentru învățământul primar 
- părinţi 
- consilier şcolar 
- conducerea şcolii. 
 
RESURSE MATERIALE: 
- fişe de lucru; flipchart, coli de flipchart, marchere, laptop, videoproiector. 
 
RESURSE DE TIMP:  
- semestrul I / o activitate pe săptămână. 
 
ACTIVITĂŢI 
 
1.  „Promovarea programului” – în care elevii definesc comportamentul violent, identifică 

astfel de comportamente la nivelul colectivului lor şi consecinţele acestora. Întâlniri cu părinţii 
pentru a cere acordul de participare a copiilor în program şi a dezbate tema. 

2.  „Cine sunt eu?” – autocunoaştere 
3.  „Probe pentru film” – activitatea prin care elevii înţeleg că o recunoaştere evidentă, în 

limitele normalităţii, a calităţilor personale ale cuiva, este legată de un nivel înalt al respectului de 
sine. 

4.  „Cum ne dezvoltăm respectul de sine” – conştientizând importanţa respectului de sine în 
construirea comportamentului non-violent. 

5.  „Pentru ce merit o medalie!” – construirea  imaginii de sine pozitivă, a încrederii  sporite 
în sine. 

6.  „Ce este un conflict?” – definirea noţiunii şi a tipurilor de conflicte. 
7. „Rădăcinile conflictelor” – sursele de conflict. 
8. „Reacţii fizice şi emoţionale într-un conflict” – reacții pozitive sau negative. 
9. „Cum abordăm un conflict?” – modalităţi de abordare a unui conflict. 
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10. „Importanţa comunicării în abordarea conflictelor” – discriminarea mesajele agresive, pe 
cele pasive şi pe cele asertive.  

11.  „Mesaje corect şi incorect formulate” – exersarea mesajul asertiv, conştientizarea valorii 
lui în prevenirea şi soluţionarea conflictelor. 

12.  „Ascultarea eficientă” – caracteristicile ascultării eficiente şi importanţa ei în prevenirea şi 
soluţionarea conflictelor.  

 
EVALUARE  

- Chestionar final aplicat elevilor 
- Observarea directă a comportamentului elevilor, pe parcursul derulării programului 
- Interviuri periodice cu părinţii 

 
 
Bibiografie: 
 
Clegg Brian, „Dezvoltarea personală”, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
Cojocaru Daniela, „Copilăria şi construcţia personalităţii”, Editura Polirom, Iaşi, 2008 
Golu Florinda, „Pregătirea psihologică a copilului pentru şcoală”, Editura Polirom, Iaşi, 2009 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE DIN SĂPTĂMÂNA  
„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

 
 

Prof. înv. primar MĂRGINEAN DIANA-SIMONA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” 

 
 

22-26.X.2018 

 
CLASA I B 

 
 
Nr. 
Crt. 

Activitatea educativă Data          
Ora 

Locul desfăşurării 

1.  Desene animate - vizionare 8-9 Sala de clasă 
2.  Parteneriat cu Clubul Copiilor 

(Activități specifice) 
9-11 Clubul Copiilor 

3.  Desen – personaje din desenele 
vizionate 

 
LUNI 
22.10.2018 

11-12 Sala de clasă 

4.  Matematică distractivă Jocuri 
matematice 

8-9 Sala de clasă  

5.  Pe aripile cuvintelor – concurs de 
ghicitori 

9-10 Sala de clasă 

6.  Activitate cu caracter religios 10-11 Sala de clasă 

7.  Frământări de limbă - jocuri 

 
 
MARȚI 
23.10.2018 
 
 

11-12 Sala de clasă 

8.  Excursie Aiud – Deva-Hunedoara MIERCURI 
24.10.2018 

9-17 Aiud-Deva-
Hunedoara 

9.  Povești educative despre menținerea 
sănătății 

8-9 Sala de clasă 

10.  Parteneriat cu grupa mică a GPP2 
(prof. Înv. Preşcolar Soporan C., 
Tuluş A., Herța A.)  şi cu Medic Şc. 
Ispas F. -  Să mâncăm sănătos! 

9-11 GPP2 
Cabinetele medicale 
școlare 

11.  Desene tematice 

 
 
 
JOI 
25.10.2018 

11-12 Sala de clasă 

12.  Colaj – Copac în anotimpul toamna   
13.  Bostăneii buclucași – concurs de 

decorare a bostăneilor  
9-10 Sala de clasă 

14.  Activitate în limba engleză 10-11 Sala de clasă 
15.  Activitate sportivă 

 
VINERI 
26.04.2018 

11-12 Terenul de sport 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII  ELEVULUI 
 
 

PROF. INV. PRIMAR. Mărginean Floarea 
 
 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă 
şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de 
abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate 
în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un 
cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Ca dascal, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe 
ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea         
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 Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.    

  Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot 
forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma 
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curăţarea        

  
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculum învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’ 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
 
 

Prof. înv. primar Măricuţ Mărioara 
Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna 

 
 
 

Pe lângă activităţile instructiv-educative desfăşurate in cadrul instituţiilor şcolare, procesul 
educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Acestea 
sunt activităţi desfăşurate în şcoală, înafara activităţilor obligatorii, sau activităţi desfăşurate în afara 
şcolii. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a cadrelor 
didactice. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este complementară 
activităţii de învăţare realizată în clasă. 

Activităţile extracurriculare cel mai des întâlnite în ciclul primar, care se pot realiza cu elevii 
sunt: plimbările sau excursiile, vizionările şi spectacolele, serbările şi concursurile. 

1. Plimbările şi excursiile 
În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copiii se confruntă cu 

realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. 

Copiii dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări 
simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei, despre trecutul istoric al poporului 
român etc. 

Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acestor acţiuni turistice, elevii îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale. 

Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe 
munca depusă de unele insecte pentru a-şi strânge provizii pentru iarnă sau câtă strădanie depune o 
rândunică pentru a construi cuibul puişorilor ei şi apoi a-i hrăni, acel copil va deveni prietenul 
naturii, apoi protectorul ei. 

Activităţile turistice contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, această achiziţie relizându-
se într-o manieră atractivă şi într-un mod agreat de elevi. Astfel, în urma plimbărilor, excursiilor 
organizate în diferite zone ale ţării şi în natură, în mediul social, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, se pot 
exprima într-un limbaj plastic, nuanţat, iar cu materialele culese îşi îmbogăţesc simţitor jocurile de 
creaţie şi activităţile practice. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale ş.a. constituie un 
mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi 
să acţioneze în acest sens. Învăţătorul trebuie să ofere în mod gradat şi în acord cu particularităţile 
de vârstă, cunoştinţele ştiinţifice care motivează conduitele şi normele eco-civice, să creeze şi să 
organizeze activităţi educative privind protejarea mediului înconjurător. 

2. Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, la 
clasele I-IV, prin care elevul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează permanent la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive 
sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
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aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate – muzică, sport, 
poezie, pictură etc. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacţie, prin faptul că 
arta filmului dă copiilor iluzia realităţii. 

3. Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un izvor nesecat de 
satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi atmosfera 
sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor 
dragostea pentru artă, pentru frumos. 

Pe parcursul  anului şcolar se pot organiza serbări cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, zilelor de 8 
martie, 1 Iunie, cu ocazia sfârşitului de an şcolar etc. Toate acestea contribuie la realizarea sarcinilor 
estetice, a dezvoltării gustului pentru frumos. 

4. Concursurile 
Prin organizarea unor concursuri la nivel de şcoală sau între două sau mai multe unităţi şcolare, 

dezvoltăm dragostea şi interesul pentru frumos, sensibilitatea şi personalitatea copiilor, iar în urma 
lor putem depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

Fie că vorbim de concursuri artistice, sportive sau concursuri de evaluare a cunoştinţelor, elevii 
participă cu plăcere la acest gen de activităţi, dornici să concureze cu alţi copii şi să obţină rezultate 
cât mai bune. 

Eficienţa activităţilor extracurriculare este  dată de faptul că aceste activităţi: 
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 organizează într-o manieră plăcută, relaxantă, timpul liber al copiilor; 
 formele de organizare sunt ingenioase, cu caracter recreativ; 
 copiii îşi pot manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 sunt caracterizate de optimism şi umor; 
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor. 
Activităţile extracurriculare vin să completeze, să adâncească şi să extindă sfera cunoştinţelor 

predate în cadrul orelor de şcoală. Ele sunt îndrumate de către cadrele didactice, având ca scop să 
exerseze priceperi şi deprinderi practice, să dezvolte aptitudini şi să stimuleze interesele copiilor 
facilitând astfel orientarea lor şcolară şi profesională. 

 
 

BIBLIOGRAFIE:  
 
IONESCU, M.; CHIŞ, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Impactul activităţilor extracurriculare  
în dezvoltarea personalităţii elevilor din învăţământul preșcolar 

 
 

PROF: MĂRICUȚĂ FĂNICA 
Gr. Cu P. P. Trenulețul Veseliei 

 
  
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel educatoarea putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe copii. 

Dezvoltarea personalității copiilor este preocuparea primordială a educatorilorr în scopul 
modelării întregii activități psihice a copiilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități copiii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru 

activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei.  
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 

de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

 Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste 
domenii de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 

frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură.  
Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 

animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 

școlar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică.   
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 

Am organizat la nivel de şcoală concursuri  de creaţii artistice, de desen, între clase paralele, dar am 
participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, unde am obținut  multe premii. 

De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor l-a avut concursul de biciclete, role, 

trotinete, pe care l-am oganizat in cadrul școlii in parteneriat cu Poliția Rutieră Bistrița.  
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În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale, astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar  când am 
coordonat clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extracurriculare. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 
şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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Rolul activităților extracurriculare 

Prof. Mătrăgună Claudia Nicoleta                                                        
Colegiul Tehnic „ H. Coandă”, Tg-Jiu 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în 
activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-
învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar.  

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităților extrașcolare 

 

Prof. Mătrăgună Maria Magdalena                                                       
Liceul cu Program Sportiv, Tg-Jiu 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
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formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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CONSILIEREA PĂRINŢILOR AI CĂROR COPII  

ÎNVAŢĂ DESPRE DREPTURILE OMULUI 
 
 

Sârbu Melania Antoaneta – profesor 
Colegiul Naţional Pedagogic ”Ştefan Velovan” Craiova 

 
 
Consilierea părinţilor contribuie la ridicarea calităţii educaţiei moral civice, la sporirea eficienţei 

procesului de învăţământ.  
Consilierea reprezintă un proces complex, o activitate socio-pedagogică, constând în iniţierea 

unui dialog între ”sfătuitor” (pedagogul) şi elev sau părinte, după caz, în plan educaţional. 
Rezultatul “simbiozei” reprezintă chintesenţa activităţii de educare şi instruire pe care şcoala, 
educatorul, are datoria să o considere responsabilitate prioritară în drumul lung al actului 
educaţional prin îmbinarea elementelor triadei pedagog-părinte-elev.  

Insuccesul şcolar, comportamentul moral-civic neadecvat al copilului nu trebuie căutat numai în 
activitatea elevului sau relaţia professor-elev, ci şi în educaţia părintelui.  

Este oportun să ne întrebăm adesea:  
Oare sunt pregătiţi părinţii să răspundă actului educaţional? Cât? Cum?  
“ Profesiunea de părinte ”presupune roluri şi competenţe aparte, speciale, pentru care mai ales 

tinerii nu sunt întotdeauna pregătiţi.  
Empatia este un cod de comunicare nescrisă uitat de multe ori de părinţii acestui început de 

secol XXI. Limbajul nonverbal şi deschiderea afectivă a părinţilor poate conduce la trăirea unui 
sentiment de siguranţă şi linişte în evitarea unui conflict, mai mult decât ţipetele, strigătele, cearta, 
loviturile “oferite” unui copil pentru a-l face pe acesta să asculte. Comunicarea între membrii 
familiei lipseşte azi mai mult ca oricând. De asemenea, “hiperprotecţia” copilului conduce la 
incapacitatea acestuia de a lupta cu problemele ulterioare.  

Reacţia părinţilor atunci când copiii învaţă despre Drepturile Omului este diferită.  
Mulţi părinţi sunt adesea orbiţi de subiectivism şi nu pot să vadă decât o parte a copilului lor. În 

alte situaţii părinţii se alarmează atunci când copiii învaţă noţiuni care ar putea ameninţa natura 
relaţiei părinte-copil. Astfel, părintele pretinde respect din partea copilului, pentru că îi asigură 
adăpost şi hrană, iar copilul învaţă la şcoală că părintele este responsabil pentru hrana şi adăpostul 
propriului copil, prin lege. În acest moment părintele poate trage concluzii eronate: “educaţia despre 
Drepturile Omului nu este bună pentru copilul meu!”  

Prin cunoaşterea Declaraţiei Drepturilor Copilului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile 
Copilului, documente oficiale, legiferate, părinţii află despre responsabilităţile pe care le are cu 
privire la asigurarea unor condiţii bune de trai pentru copiii lor. Înţeleg că au obligaţia de a-l îngriji, 
de a-l iubi, de a-l proteja de acte de cruzime şi violenţă, de a-l învăţa să trăiască în bună înţelegere 
cu semenii. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului precizează în articolul 18 că ambii părinţi 
au responsabilitate primară, comună în creşterea copiilor lor, iar statul trebuie să sprijine această 
acţiune.  

Orice sistem de educaţie, oricât ar fi el de savant, rămâne neputincios dacă se izbeşte de 
indiferenţă, opoziţie, contraziceri, opinii divergente din partea părinţilor. Efortul educativ este 
frânat, iar eficienţa scade, dacă nu există o unitate de acţiune a tuturor factorilor educativi.  

În România de azi se observă o transformare a atitudinii părinţilor faţă de copiii lor, faţă de 
cerinţele şcolii, a „calităţii” părinţilor României de azi. Copiii nu mai sunt consideraţi singurul 
eveniment, cel mai important lucru din viaţa lor. Probabil, în cele mai multe cazuri, societatea i-a 
bulversat pe părinţi cu toate transformările economice, cei mai mulţi dintre părinţi sunt obosiţi, sunt 
apatici.  
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Calitatea de părinte începe, propriu-zis, la data când copilul începe şcoala. Atunci descoperă că 
nu este uşor să fii părinte, că nu-şi cunoaşte suficient copilul.  

La şcoală, copilul învaţă că are drepturi, în timp ce părintele consideră că autoritatea de părinte 
îi este ameninţată. Tot la şcoală, copilulul învaţă că legea îl protejează împotriva violenţei familiale, 
a tratamentelor inumane, iar acasă copilul aude prea des formule transmise din tată-n fiu, de genul 
“Bătaia e ruptă din rai!”  

Părinţii zilelor noastre sunt din ce în ce mai obosiţi, blazaţi, speriaţi, superficiali, limitaţi; scuze 
se pot găsi cu uşurinţă. Mult mai important este însă, ca părintele să găsească resurse să comunice 
cu proprii copii. Comunicarea între părinte şi copil se stabileşte mai greu , poate niciodată. Trebuie 
tact, iubire, înţelegere, dorinţă de comunicare. Relaţia copil-părinte trebuie să se transforme, să 
evolueze în ambele sensuri.  

Ideea centrală este că, părintele trebuie să redescopere lumea odată cu copilul său, prin ochii şi 
sufletul copilului său. Şi, lumea cuprinde, ... printre altele, ... oameni cu drepturi şi responsabilităţi. 
Factorii educaţionali trebuie să aibă unitate de idei şi acţiune.  

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului conţine în articolul 28 şi articolul 29, prevederile 
legate de dreptul la educaţie şi scopurile educaţiei. Dacă părinţii îi vor considera pe copiii lor 
parteneri egali în viaţa socială, atunci vor înţelege părinţi şi copii, că toţi au drepturi şi 
responsabilităţi.  

Comportamentul moral – civic, atitudinea şi conduita copilului acasă, la şcoală, în societate va 
cunoaşte o evoluţie corectă, pozitivă, iar efectul va fi conturarea unei personalităţi puternice, 
corespunzătoare societăţii în care trăim.  

Ştefan Bârsescu afirma: 
 “ Copiii sunt nativii vieţii frumoase; să-i tratăm ca oameni şi ca cetăţeni!”  
Psihologia nondirectivistă dă 13 porunci ale părintelui model pe care ne permitem să le 

reproducem :  
1. Să dai copilului un sentiment de securitate!  
2. Să oferi copilului sentimentul că este dorit şi iubit!  
3. Să eviţi ameninţările, pedepsele fizice exagerate!  
4. Să-l înveţi pe copil cu independenţa şi să-l determini să-şi asume responsabilităţi!  
5. Să rămâi calm şi să nu te şocheze manifestările instinctuale ale copilului!  
6. Să fii tolerant şi să eviţi conflictele!  
7. Să nu-l faci pe copil să se simtă inferior!  
8. Să nu-l împingi pe copil dincolo de ceea ce este natural, adică să-i respecţi 

particularităţile de vârstă şi individuale!  
9. Să respecţi sentimentele copilului!  
10. Să răspunzi prompt, cu francheţe la întrebările copilului!  
11. Să te intereseze activităţile copilului!  
12. Să tratezi dificultăţile copilului fără să-l consideri anormal!  
13. Să favorizezi creşterea, progresul, fără să-l hiperprotejezi!  

Îmaginea societăţii secolului XXI depinde de modul în care formăm tânăra generaţie. Totodată, 
graniţa dintre bine şi rău, adevărat şi fals, educaţie şi abandon şcolar poate fi susţinută numai, sau şi 
printr-o bună educaţie a părintelui .  

De aceea, se poate spune că educatorul luminează drumul formării tinerei generaţii prin 
consilierea permanentă a părinţilor.  
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PROGRESUL DIALOGULUI DINTRE ŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE ÎN ROMÂNIA 
 

prof. MELANIA  ANTOANETA  SÂRBU, 
Colegiul Naţional “Ştefan Velovan”, Craiova 

 
 

„Religia poate ajuta omul de ştiinţă să rămână un om moral,  
 să nu-şi pună rezultatele în slujba imoralităţii, a violenţei şi terorismului”. 

 
Dialogul dintre ştiinţă şi religie a existat dintotdeauna. De când există, omul a fost fascinat de 

tot ce-l înconjoară, şi-a pus întrebări, a căutat răspunsuri, explicaţii. S-a întrebat de ce este aşa ceea 
ce vede, ceea ce simte, dar şi ce sens are să fie astfel, care este scopul pentru care există cele văzute. 
Pe măsură ce a înteles câte ceva, numărul întrebărilor sale a crescut, ele s-au adâncit. Există popoare 
la care istoria cunoaşterii, materiale şi spirituale, are o îndelungată tradiţie. 

Istoria cunoaşterii face parte din patrimoniul istoriei universale.  
Există popoare la care această cunoaştere a avut o evoluţie ascendentă sau doar sinuoasă. Dar, o 

dată cu progresul înţelegerii lumii, o dată cu evoluţia ştiinţei propriu-zise, s-a înregistrat şi un 
progres al frământărilor umane privind căutarea sensului. Este deci firesc ca explozia ştiinţifică din 
ultimele decenii ale mileniului care abia s-a încheiat să ducă şi la intensificarea dialogului dintre 
ştiinţă şi religie. Revigorarea dialogului dintre cele două modalităţi de cunoaştere a lumii face parte 
dintr-un proces general, ce are loc de la un capăt la celălalt al lumii. România nu face exceptie.  

Istoria dialogului dintre oamenii de ştiinţă şi teologi este, în România, îndelungată. Dacă ar fi să 
ne întoarcem cu aproape două milenii în urmă, am găsi celebrele sanctuare dacice de la 
Sarmizegetusa, o adevarată replică a mult mai celebrului sanctuar de la Stonehenge, dovezi 
incontestabile ale cunoştinţelor astronomice şi deopotrivă temple dedicate zeităţilor, puterii divine.  

Sarmizegetusa este o mărturie a zamolxismului, prima filosofie cunoscută a strămoşilor noştri, o 
religie spiritualistă şi transcendentală, care a coagulat de fapt, într-o conceptie filosofică originală, 
un sistem de gândire pus în practică de eruditul preot al strămoşilor geto-daci, Zamolxis, după 
contactul cu spiritualitatea Eladei şi a Orientului apropiat.  

Câteva secole mai târziu, se va naşte pe teritoriul Dobrogei  călugărul Dionisie cel Mic, care a 
oferit întregii omeniri calendarul socotit de la naşterea Donmului, reuşind să calculeze această dată 
cu o precizie de invidiat chiar şi în zilele noastre.     

Imperfecţiunile calendarului la jumătatea primului mileniu, explică  nevoia din ce în ce mai 
stringentă de a-l perfecţiona.  

Reforma cronologică devenea iminentă. Curia papală va face totul pentru a depăşi această 
problemă, care dura  de veacuri, şi va apela desigur, pentru o misiune atât de importantă, la cei mai 
mari erudiţi ai vremii pentru a găsi cea mai bună soluţie. Şi cel mai însemnat dintre ei va fi: 
Dionisie cel Mic. El a fost de două ori genial: pentru că,  modelul său a fost adoptat de întreaga 
umanitate, a dus la acceptarea unanimă a unui calendar stabilit după reguli creştine, dar şi pentru că, 
deşi trecuseră peste cinci secole de la naşterea lui Iisus, a reuşit să aprecieze acest moment cu o 
aproximaţie de numai 4-7 ani, eroare extrem de mică, dacă ne gândim la posibilităţile pe care le 
avea în acea vreme şi la faptul că nici astăzi nu cunoaştem cu exactitate momentul naşterii 
Mântuitorului.  

Acestea au rămas consemnate în cartea pe care a scris-o în anul 525, Liber de Paschal (Cartea 
Paştelui). A folosit cam tot ce se putea cunoaşte în acea vreme: textele biblice, în special cele 
privind Exodul şi textele apostolice care circulau în aproape tot spaţiul creştin. Primind o serioasă 
educaţie alexandrină şi post-calcedoniană, la Tomis şi Bizanţ, Dionisie a căpătat o solidă cultură 
istorică, filosofică neoplatonică şi teologică, dar şi astronomică. El a reuşit astfel să interpreteze 
simbolismul biblic şi să selecteze informaţiile cu caracter astronomic, dar să ţină în acelaşi timp 
seama şi de documentele istorice stabilind în cele din urmă anul naşterii Mântuitorului cu o precizie 
de invidiat, chiar şi pentru cercetătorul modern.  
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Un rol important l-a jucat şi cunoaşterea Constituţiilor apostolice, lucrare anonimă bine 
cunoscută în lumea creştină. Ea impunea numeroase canoane, menite să păstreze echilibrul vieţii 
bisericeşti. Dionisie din Tomis a editat mai multe versiuni în latină ale acestei lucrări. Cunoaşterea 
limbii greceşti şi mai ales a celei latine, care va păstra timp de secole supremaţia în lumea actuală a 
Occidentului, ca şi erudiţia sa de anvergură enciclopedică, toate acestea, dublate de o viaţă sfântă, i-
au adus un binemeritat prestigiu în lumea monahală, de care aminteşte, la câteva decenii de la 
moartea sa, binecunoscutul istoric roman Casiodor. El a folosit  Pascalia alexandrină şi scrierile ce 
au rămas de la Iuliu Africanul,  Eusebiu al Cezareii s.a.  

Despre secolele ce au urmat există puţine dovezi, dar secolul al XV-lea ne pune în faţa unui alt 
erudit teolog şi om de ştiinţă, cel care a fost episcopul transilvănean Ioan Vitez (1408-1462).  El se 
ocupa atât de literatură, artă şi muzică, cât şi de astronomie.  A înfiinţat la Oradea primul observator 
astronomic pe pământ românesc, observatorul Curţii episcopale, unde a fost episcop între 1445 şi 
1465.  Celebrul astronom Tycho Brahe (1546-1601) va construi unul în Danemarca, la Uraniborg, 
abia în 1576.  

Conştient că valoarea unui observator se află atât în cea a astronomilor săi cât şi a 
instrumentelor cu care este dotat, el a invitat să lucreze la acest observator renumiţi matematicieni şi 
astronomi, ca Geoig Puerbach de la Viena şi Ioan Nihili de la Praga. Condiţiile materiale de 
excepţie oferite de episcop i-au permis lui Puerbach să înzestreze observatorul cu instrumente şi cu 
o bogată bibliotecă cu hărţi şi cărţi de astronomie. Dintre instrumentele cu care era dotat 
Observatorul se remarcă un gnomon geometricus, folosit la deteminarea înălţimii stelelor şi un ceas 
cu instrucţiuni de folosire.  Ioan Vitez i-a cerut lui Puerbach să facă şi calculele necesare unor 
fenomene astronomice importante, mai ales pentru prevederea următoarelor eclipse.  

Episcopul transilvănean Vitez i-a mai cerut lui Puerbach să scrie o Teorie bazată pe principiile 
heliocentrismului. Se ştie că celebra teorie va apărea abia câteva decenii mai târziu, chiar în anul 
morţii autorului ei, Copernic (1543). Interesul pentru astronomie al lui Ioan Vitez va continua la 
Universitatea din Bratislava, fondată de el la cererea lui Matei Corvin. Ca o dovadă pentru aceste 
preocupări deosebite, vor rămâne poziţiile planetare comandate de el celebrului matematician şi 
astronom Regiomontanus.   Din nefericire, tot ce a mai rămas din Observatorul de la Oradea sunt 
doar cele câteva instrumente păstrate în muzeul oraşului.  

O ilustră personalitate, care a întâlnit în preocupările sale ambele domenii ale cunoaşterii, ştiinţa 
şi religia, va fi fără îndoială Hrisant Notara.  Va fi trimis de  Constantin Brâncoveanu în cele mai 
bune centre universitare ale vremii, pentru a-şi însuşi toate cunoştinţele necesare unei bune pregătiri 
a viitorilor domni. Aşa se face că Notara a mers să studieze la Constantinopol, Padova, Paris, la 
Moscova, poate chiar şi în Anglia. Reîntors în ţară, este pentru o vreme pedagog al fiilor 
domnitorului, pentru ca mai târziu să-şi continue cariera preoţească, urcând toate treptele ierarhice, 
până la cea mai înaltă, de patriarh al Ierusalimului (1707-1731).  

În perioada şederii sale la Bucureşti, el a fost desemnat de Brâncoveanu să reformeze şcoala  
înfiinţată în 1707, numită  Academia sau Frontistiriul domnesc. Aici se predau toate ştiinţele 
cunoscute ale vremii.  

Academia domnească de la Bucureşti va atinge apogeul în perioada  de după 1776. O lucrare de 
o deosebită însemnătate a lui Hrisant Notara este lntroductio ad geographiam Dhaeram, tipărită în 
1716, la Paris.  Aici sunt consemnate coordonatele a 239 de localităţi, între care se află pentru prima 
dată coordonatele oraşelor Bucureşti (long.= 47°, lat.= 45°) şi Târgovişte (long.= 48°, = 46°). 
Latitudinile sunt destul de apropiate de cele exacte. După valorile coordonatelor, foarte probabil ca 
meridianul de origine să fi fost considerat Insula de Fier, la care s-au raportat multă vreme 
longitudinile geografice. Iată deci, cum un ilustru teolog poate fi şi un redutabil om de ştiinţă.  

Asemenea lui vor mai fi şi alţii în România.  
Amintim doar de  preotul şi cronicarul bănăţean Nicolae Stoica din Haţeg (1751-1833). A primit 

o serioasă educaţie în mai multe limbi (română, sârbă, latină, franceză şi italiană). A fost ofiţer, 
învăţător şi va termina prin a primi hirotonia în diacon şi apoi preot. A fost chiar şi preot militar în 
timpul campaniilor din Prusia şi Ţările de Jos, ca şi în timpul războiului austro-turc din 1788-1791.  
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Cunoaşterea la care a ajuns, atât în şcolile prin care a trecut cât şi prin propriile lecturi (avea în 
1821 o bibliotecă de 263 de volume), l-au făcut să înţeleagă rolul astronomiei în evoluţia culturală a 
unei societăţi. Este adevărat că a trăit şi într-o epocă în care astronomia a devenit cu adevărat o 
ştiinţă, iar numărul observatoarelor a devenit din ce în ce mai mare. După Observatorul din Oradea, 
un altul a fost înfiinţat la Cluj, în prima jumatate a secolului al XVIII-lea, de către Nicolae Janosi şi 
altul la Alba Iulia, în 1795. Astronomia fusese deja introdusă ca obiect de studiu, în 1755, la 
Academia domnească din Iaşi, iar cea din Bucuresti era chiar dotată cu instrumente astronomice 
pentru observarea cerului. Acesta este deci contextul în care a luat cunoştinţă cu astronomia Nicolae 
Stoica din Hateg, care a încercat chiar să împărtăşească şi altora tainele cerului, spre exemplu în 
manualul pentru şcolarii de la sate, Poveşti mosăşti.   El a încercat să ofere copiilor noţiuni despre 
timp, despre constelaţii, să-i iniţieze în tainele cerului.  Faptul că astfel de noţiuni erau într-un 
manual este o dovadă a deschiderii epocii către ştiinţă, către cunoaşterea Universului.     Este poate 
chiar prima încercare la români de a construi lecţii de astronomie destinate elevilor de  13-17 ani de 
la sate.  

Secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea au cunoscut o evoluţie mult mai 
importantă a ştiinţei româneşti.  În 1859 are loc Unirea Principatelor Române, eveniment care a dus 
la o adevărată modenizare statală, inclusiv pe linia învăţământului şi a punerii bazei unor cercetări 
ştiinţifice sistematice. In acest context, mânăstirile îşi pierd rolul de centre de educaţie şi cultură, ba 
chiar şi de conservatori principali ai informaţiilor ştiinţifice. Secularizarea averilor mănăstireşti, 
crearea primelor universităţi, în concepţia modernă a acestora (la Iaşi, apoi la Bucureşti), au făcut să 
se pună problema separării dintre ştiinţă şi religie, cel puţin în secolul al XIX-lea.     

 Prima jumatate a secolului al XX-lea a înregistrat  importante convergenţe între cele două 
domenii, ilustrate de personalităţi ştiinţifice profund ataşate de valorile religioase, precum şi de 
teologi interesaţi de cunoaşterea ştiinţifică. Aceste premise nu au mai funcţionat însă în era 
postbelică, cu excepţia notabilă a grupului constituit, încă din perioada interbelică, la mănăstirea 
Antim, cunoscut ca "Rugul aprins".  

Tinerii  intră din nou în biserici, în vremurile pe care le trăim, numărul cărţilor religioase a 
crescut exponenţial, în şcoală se predă religia, educaţia religioasă a revenit în drepturile ei, de la 
cele mai fragede vârste până la cel mai înalt nivel. Până şi cel mai înalt for cultural, Academia 
Română, are în rândurile sale clerici şi profesori de teologie, părintele Dumitru Stăniloae (1903-
1993) fiind poate cel mai ilustru reprezentant al lor. Astăzi, în Academia Română funcţionează o 
secţie de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Ştiinţe Pedagogice, în care teologia ortodoxă este 
reprezentată de părintele profesor Dumitru Popescu.  

Generaţiile care sunt acum în plină maturitate au rolul cel mai important în progresul societăţii 
româneşti, în formarea tinerei generaţii. Dar, uneori, tocmai aceşti formatori de opinie, din rândurile 
teologilor şi ale oamenilor de ştiinţă, deopotrivă, sunt  mai reticenţi faţă de perspectiva dialogului. 
Totuşi, puntea creată între cei în vârstă, care au prins ceva din vechea cultură şi noua generaţie, ca şi 
flacăra credinţei care a licărit continuu în sufletul celor mai mulţi, au fost suficiente pentru ca, 
dialogul dintre ştiinţă şi religie, chiar şi dintre cei de credinţe diferite, să înceapă. Şi tot ce s-a 
petrecut, cel puţin în ultimii  ani, dovedeşte cu prisosinţă că eforturile încep să-şi vadă roadele.  

Pasul următor poate  fi deschiderea spre  practica vieţii sociale, într-o împreună-lucrare spre 
împlinire după cuvintele Sf. Ap. Pavel: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc”  şi   
„Cunoştinţa încă semeţeşte, iar iubirea zideşte”.  

 

Referinţe bibliografice: 
 www.descopera.org;  www.educativ.ro-Biserica-si-stiinta;  
* Tiberiu Brăilean,  “Ştiinţă şi religie”, Ed. Euriatica, Iaşi, 2008  
* Virgil Cândea, “Perspectivele dialogului între Ştiinţă şi Ortodoxie”, Ed. Arves, Craiova, 2005 
 

Ca pildă prezentăm un experiment: 
 
Un profesor de filosofie stătea în faţa studenţilor săi având câteva obiecte în faţa lui!  
Studenţii nu le puteau vedea. 
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Când a început ora, fără să spună un cuvânt, a luat un borcan mare şi a început să-l umple cu 
pietre cu diametrul de aproximativ 5 cm.  

Apoi i-a întrebat pe studenţi dacă borcanul este plin! Au fost cu toţii de acord că este plin!  
Apoi a luat o cutie cu pietricele şi le-a turnat în borcan, scuturându-l uşor.  
Desigur că, acestea s-au rostogolit printre pietrele mari şi au umplut spaţiile rămase libere. Apoi 

i-a întrebat pe studenţi dacă borcanul este plin!  
Au fost din nou de acord că este plin! Şi au râs.  
Apoi a luat o cutie cu nisip şi l-a turnat în borcan, scuturându-l uşor.  
Desigur, nisipul a umplut spaţiul rămas liber.  
Acum, spuse profesorul, vreau să recunoaşteţi că aceasta este viaţa voastră.  
Pietrele mari sunt lucrurile importante: familia, partenerul, sănătatea şi copiii voştri, lucruri care, 

chiar dacă totul este pierdut şi numai ele au rămas, viaţa voastră tot ar fi completă.  
Pietricelele sunt celelalte lucruri care contează: slujba, casa şi maşina.  

Nisipul reprezintă lucrurile mici care completează restul.  

Dacă puneţi în borcan mai întâi nisipul, nu mai rămâne loc pentru pietrele mari şi pentru 
pietricele. La fel se desfăşoară şi viaţa voastră.  

Dacă vă consumaţi timpul şi energia cu lucrurile mici, nu veţi avea niciodată spaţiu pentru 
lucrurile importante.  

Fiti atenţi la lucrurile care sunt esenţiale pentru fericirea voastră!  
Jucaţi-vă cu copiii voştri, faceţi-vă timp pentru controale medicale, duceţi-vă împreună cu cei 

dragi la biserică duminica şi de sărbători, perteceţi vacanţele cu familia....          
Vă ramâne mereu destul timp să mergeţi la serviciu, să faceţi curat în casă, să daţi o petrecere 

sau să reparaţi maşina...  
Aveţi grijă de pietrele mari în primul rând, de lucrurile care într-adevăr contează! 
Stabiliţi-vă priorităţile, restul este doar nisip.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

A ÎNVĂŢA, SĂ  ÎNVEŢI! 
 

 
ÎNV. MERA ALEXANDRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“SIMION BALINT “- ROȘIA MONTANĂ 
Structură Școala Primară  GURA  MINEI, JUD . ALBA 

 
 
Lucrurile pe care le înveţi în copilărie îţi rămân alături toată viaţa.  Este clar că orice sistem de 

învăţământ modern trebuie sa pregătească generaţiile de astăzi şi pe cele viitoare în toate 
domeniile de activitate, chiar şi în cel economico-bancar. Observând  plăcerea copiilor de a se juca 
cu banii, am stabilit împreună cu elevii ca zilele din cadrul programului ŞCOALA ALTFEL să fie 
dedicate unor activităţi extrascolare în care să ne jucăm adevărat cu banii. Educatia copilului mic 
cu privire la bani se face foarte uşor prin joc. Iar cel mai bun mod de a-l învăţa despre bani şi ce 
poate face cu aceştia este să lucreze faptic cu ei la cumpărături. Înainte de a experimenta într-un 
magazin adevărat, ne-am jucat  „de-a magazinul” sau „de-a cumpărăturile” în clasă. Primele lecţii 
în educaţia copilului cu privire la bani le-am  început simplu şi relaxat, cu jocuri de simulare. Am 
urmărit formarea unor competenţe cu privire la gestionarea banilor şi adoptarea unor decizii care 
au consecinţe financiare, precum şi conturarea unei imagini în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi , 
economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi. Pornind de la alegerea temei si denumirea 
activitatii AFACEREA  MEA, am stabilit regulile jocului: 

 
Ne documentăm- am urmărit prezentari PPT despre  bani,valoarea şi rolul lor 

în comercializarea produselor 
 
 
Fiecare elev a fost  împrumutat de bancă ( doamna a jucat rolul bancherului ) 

cu aceeaşi suma de bani, 2091 lei  

 
Elevii, parcurgând paşii stabiliţi în urma documentarii ,au amenajat un mic 

magazin propriu ,folosind  lucruri simple din clasă, familiare copilului, pentru a-l 
ajuta să facă primele conexiuni, clasa devenind un mic supermarchet, unde toate 
produsele au preturi. 

 
Când „magazinele” au fost „aprovizionate” şi preţurile stabilite după dorinţa 

fiecăruia, elevii au pornit la cumpărături ,folosind   suma de bani primită. 
 
Ca adevăraţi cumpărători, au studiat  “piaţa” alegând  produsele  cu  
cele mai mici  preţuri.  

 

 
Spre surprinderea mea, elevii  au reuşit  să găsească perechi intre preturile 

produselor si banii din mâna lor şi uite aşa prin joc ,unii au cumpărat , alţii au 
vândut, obţinând chiar şi profit. . 
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Cu mare atenţie au făcut plăţile şi a fost înapoiat  restul ; seriozitatea cu care 

s-au jucat, mi-a demonstrat că pentru elevi n-a fost un joc ci o activitate reala , 
trăită intens şi tratată cu seriozitate. 

 
 La sfârşitul unei zile de munca, „afaceriştii” şi-au stabilit profitul sau 

pierderea numărând banii ; am constatat ca au fost elevi ce au ieşit cu plus şi 
unii în minus. 

 
Ca observator direct, am discutat cu elevii punctele tari şi cele slabe, 

arătându-le unde s-a greşit, cum trebuie să procedeze în activitatea  următoare ,elevii stabilindu-şi 
noi repere ale activitaţii.Dialogul purtat mi-a arătat că au sesizat unele greşeli pe care le-au făcut 
fiecare , dar şi cele făcute de colegi.A doua zi activitatea s-a desfăşurat lejer, copiii ştiind ce au de 
făcut, cum să procedeze şi rezultatele finale au demonstrat că au învăţat ceva bun .Am introdus 
problematizarea, elevii făcând la final şi un inventar la propriul magazin. 

Activitatea s-a încheiat când elevii au returnat banii primiţi ca împrumut băncii , cei 2091 
lei,iar restul rămas lor a reprezentat profitul lor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bucuria citită în ochii lor când au realizat că acei bani sunt ai lor , mi-a demonstrat ca s-au  

descurcat foarte bine, le-a plăcut mult ce-au făcut şi că au început să respecte munca şi banul 
muncit. 

Joaca fiind o activitate integrată, am urmărit să îmbin cunoştinţe de calcul matematic, de 
comportament civic, conversaţii pe tema dată şi aplicaţii tehnico-aplicative. 

Ca strategie didactică, folosind jocul de rol, finalitatea a dus la formarea şi exersarea 
deprinderii de utilizare a instrumentelor de plată , manifestarea unor modele de relaţii 
interpersonale, asumarea unor responsabilităţi prin căutarea unor soluţii situaţiilor create, ca şi în 
viaţa reală. 

Progresul realizat de elevi pe tot parcursul activităţii ,prin formarea competenţelor propuse , a 
fost reuşita acestei activităţi. 

Bibliografie: 
 

 Ligia Georgescu –Goloşoiu,Corina Mohorea, Stela Olteanu-  EDUCAŢIE FINANCIARĂ-
Banii pe înţelesul copiilor-Ghidul învăţătorului pentru clasele III-IV 

 Robert Kiyosaki  - 2008 , Copil bogat, copil isteţ , Produs publicat   de Curtea Veche 
 Robert Kiyosaki  -2009 , Tănăr şi bogat. Cum să faci avere de tânâr, pentru totdeauna, 

Produs publicat   de Curtea Veche 
http://raiffeisencomunitati.ro/2011/04/07/banii-pe-intelesul-copiilor/#sthash.IwgflLvL.dpuf 
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EDUCAȚIA ÎN AFARA SĂLII DE CLASĂ 
 
 

Merce Nadia 
Colegiul Economic Emanuil Gojdu Hunedoara 

 
 
 
Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească 

independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor. – 

Albert Einstein 

 

Activitățile extrașcolare sunt cele care educă nonformal, având numeroase valențe creative, 

permițând elevilor să își  dezvolte comportamentul relațional, să își dezvolte creativitatea, să își 

formeze abilități practice diferite. 

 

Aceste activități sunt realizate de regulă în afara mediului școlar, având rol complementar orelor 

clasice, pot fi desfășurate sub forma cercurilor, cluburilor, excursiilor, vizitelor, vizionare de 

spectacole, activități de ecologizare, voluntariat etc. 

 

Participarea elevilor la activitățile extracurriculare lărgește orizontul copiilor, le permite să își 

dezvolte competențe, aptitudini și atitudini în diverse domenii. 

 

Planificarea, organizarea și desfășurarea acestor activități necesită o bună pregătire a 

profesorului, acesta trebuie să se raporteze la necesitățile elevilor, trebuie să își planifice detaliat 

fiecare etapă a activității, să utilizeze metode și tehnici activ participative moderne, să capteze 

atenția elevilor, să mobilizeze energiile elevilor, să îi pună în situații care să le dezvolte imaginația, 

abilitățile artistice etc.  

 

Elevii pot participa la stabilirea obiectivelor, conținuturilor și a activităților, implicându-se astfel 

în organizarea activităților. Cele mai reușite activități sunt cele in care s-au implicat elevii încă din 

faza de planificare. 
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Activitățile extrașcolare- educație pentru viață 

 
 

Profesor Mercioniu Carmen Ramona 
Școala Gimnazială Prunișor, jud. Mehedinți 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor” 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psiho-intelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al 
timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei 
şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în 
general, cu rol de „curriculum suplimentar”. 

Educatia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilite în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare 
urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că, în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului în 
general – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

477



fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activitățile extrașcolare se pot desfășura atât sub îndrumarea instituției școlare, cât și individual, 
în particular în funcție de opțiunile și aptitudinile fiecărui copil și părinte.                                                              

Indiferent  de activitățile alese  (teatru, muzică, arte plastice, gimnastică, înot etc.), fiecare dintre 
acestea îl va ajuta pe copil să își facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el și să își dezvolte 
noi hobby-uri. Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să deprindă 
obiceiuri pozitive, care în timp să se dovedească utile în rezolvarea unor situații de viață pe care 
viitorul adult le va întâlni.. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Bruner; Jerome- Pentru o teorie a instruirii, editura Didactică și pedagogică, București 1970; 
2. Montessori, Maria- Descoperirea copilului, editura Didactică și pedagogică, București,  

1977. 
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CREATIVITATEA ŞI CULTIVAREA EI ÎN ŞCOALĂ 
 
 

Prof. MEREUŢĂ MARIANA 
Colegiul Tehnic ,,Ioan C. Ştefănescu”Iaşi 

 
 
,,Creativitatea reprezintă miraculoasa întâlnire dintre energia neinhibată a copilului cu ceea ce 

pare a fi opusul şi duşmanul ei, simţul ordinii, impus de disciplinata inteligenţă a adultului.” 
Norman Podhoretz 

 
Creativitatea  poate fi definită ca atribut al gândirii, ca o însuşire de excepţie,cu o forţă de 

autodezvoltare, poate fi abordată ca proces, ca produs, potenţial şi dimensiune structurală a 
personalităţii. 

Termenul creativitate provine de la latinescul ,,creare”,ceea ce înseamnă a ,,zămîsli”,,, a făuri ”, 
,, a naşte ”. În limbajul psihologic termenul a fost adaptat iniţial pentru a defini capacitatea de 
creaţie artistică. O definiţie amplă a creativităţii se propune în lucrarea ,,Pedagogie” de Bontaş I. ,, 
creativitatea este o capacitate complexă şi fundamentală a personalitaţii, care spriginindu-se pe date 
sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigaţii şi date noi, produce ceva nou, original de 
valoare şi eficienţă ştiinţifică şi social utilă,ca rezultat al influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi 
şi obiectivi-adică a posibilităţilor persoanei şi a condiţiilor ambientale, ale mediului socio-cultural. 
Epoca în care trăim cere fiecărui individ să se adapteze la situaţii mereu noi, să resolve numeroase 
probleme sociale şi profesionale, să găseacă soluţii variate, ingenioase, originale. 

Originalitatea produsului creat este foarte variată de la rezultatele expresive ale desenului 
infantil, la creativitatea inovatoare prin care se aduc modificări esenţiale principiilor de bază ale 
unui domeniu.Dacă la acest nivel nu ajung decât puţini oameni, realizarea unor invenţii este 
accesibilă oricărui om, cu condiţia unor interese şi experienţe corespunzătoare.Cultivarea spiritului 
inovator constituie una din sarcinile şcolii de azi, când operaţiile stereotipe din producţie sunt 
efectuate de maşini automate, conduse de calculatoare. 

Blocajele creativităţii: 
În calea stimulării elanului creator, pe lângă factori favorizanţi există şi numeroase piedici pe 

care le numim blocaje. 
a) Blocaje sociale. Conformismul este unul dintre ele: dorinţa oamenilor ca toţi cetăţenii să se 

poarte şi să gândească în mod obişnuit.Cei cu idei neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune şi chiar 
dezaprobare, ceea ce constitue o descurajare a gândirii novatoare.Apoi există şi o neâncredere în 
fantezie şi o preţuire exagerată a raţionamentului strict logic şi a judecăţii critice.Ori, nici 
matematica nu poate progresa fără imaginaţie. 

b) Blocaje metodologice.Există o rezistenţă la schimbare, o rigiditate a algoritmilor 
anteriori.Algoritm se numeşte o succesiune determinată de operaţii permiţând rezolvarea unei 
anumite categorii de probleme.Alt blocaj este critica prematură.Aşa cum a observat Al. Osborn, 
când ne gândim la soluţionarea unei probleme complicate, după o perioadă infructuoasă survine un 
moment de,,iluminare”, când ne vin tot felul de idei.Osborn recomandă să le notăm pe toate, câtă 
vreme durează această ,, inspiraţie”.Dacă începem să analizăm valoarea primei idei, facem o 
greşeală, căci ea, de obicei, nu constituie soluţia,dar prin intervenţia criticii am schimbat punctul de 
vedere şi blocăm apariţia altor soluţii. 

c) Blocaje creative: teama de a nu greşi, de a ne face de râs sau graba de a accepta prima 
idee.Altă eroare este descurajarea rapidă,dat fiind că munca de inovare este dificilă, solicită eforturi 
de lungă durată. 

S-a contestat posibilitatea învăţământului de a contribui la dezvoltarea creativităţii, observându-
se că astăzi el cultivă mai mult gândirea critică, disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul 
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de libertate favorabil imaginaţiei creatoare.Obiecţia nu e decât parţial justificată, deoarece mintea 
umană are o mare plasticitate. 

Printre obiectivele educative, stimularea imaginaţiei trebuie să constituie unul de bază, alături de 
educarea gândirii. 

În conţinutul învăţământului, trebuie promovată în continuare cultura generală,aceasta 
favorizând creativitatea. 

Profesorul trebuie să aibă relaţii prietenoase cu elevii, să-i încurajeze să adreseze întrebări, să nu 
îi ironizeze când fac greşeli etc. Elevii trebuie să poată să-şi manifeste liber curiozitatea şi 
imaginaţia, atât la orele de curs, cât şi în cadrul unor cercuri de creaţie, în cadrul unor întâlniri cu 
diferiţi oameni de ştiinţă şi de artă, care pot vorbi despre munca lor. 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate care, pus în valoare, va asigura neîntrerupt 
progresul socio-uman. 

 
 

Bibliografie: 
 
- Bontaş Ioan,,Tratat de pedagogie”-Bucureşti-editura All-1995 
- Mihaela Roco-,,Creativitate şi inteligenţă emoţională”-Iaşi-editura Polirom 2004 
-Anthony Weston -,,Creativitatea în gândirea critică”-Bucureşti-editura All-2008 
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O altfel de literatură 
 
 

Profesor: Merișor Adela Petruța 
Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari, județul Gorj 

 
 
Rezultatele sondajelor efectuate în rândul elevilor arată preferința pentru un număr relativ redus 

de activități extrașcolare. Dacă astăzi, unele dintre ele sunt uzate moral sau tehnic, altele nu sunt 
nicidecum perimate.  

Excursia școlară, mult dorită și îndrăgită de elevi, este cel mai bun prilej de a învăța literatură, 
geografie, biologie și istorie, de a ști mai multe despre ceea ce înseamnă țara cu bogățiile și 
frumusețile ei naturale, mai profund decât orice oră la clasă, indiferent de metodele folosite de 
profesori. Mai mult, este un moment potrivit de a-ți cunoaște mai bine elevii, iar, odată întorși în 
sala de clasă, să poți dezvolta o relație de apropiere creată în timpul excursiei. Excursia școlară își 
păstrează deplin valabilitatea, se bucură de o prelungă actualitate. Ea poate îmbrăca forme diferite: 
excursia propriu-zisă, drumeția, vizita turistică, expediția, excursia de studiu. 

Principalul atu al excursiei școlare este că valorizează toate componentele educației, astfel: 
managementul clasei ca grup, dezvoltarea personalității și dezvoltarea carierei, educația pentru 
valori, educația pentru securitatea personală. 

Excursia școlară trebuie să urmărească mai multe etape: anticiparea, organizarea, precizarea 
scopului, alegerea traseului, stabilirea partenerilor, asigurarea documentării, alcătuirea grupelor de 
studiu, fixarea atribuțiilor, redactarea programului, elaborarea regulamentului de participare, 
evaluarea. 

Excursia literară constituie cel mai plăcut mijloc de a transmite cunoștințe, dar mai ales 
sentimente. Am observat că elevii sunt foarte receptivi la cele ce observă pe traseele literare sau la 
casele memoriale.  

Finalitatea excursiilor constă în întocmirea jurnalului de călătorie și a albumului foto de 
călătorie. Din multitudinea de excursii organizate o voi descrie pe cea făcută la Casa Memorială a 
lui Ion Luca Caragiale de la Târgoviște. 

Depășind granițele satului natal, într-o frumoasă zi de aprilie, într-o atmosferă destinsă, prin 
explicațiile primite de la profesorii însoțitori asupra gegrafiei locurilor străbătute, elevii au făcut 
cunoștință, pe toată durata excursiei cu principalele forme de relief, cu păduri încărcate de verdeață, 
defileuri, serpentine, ape curgătoare, cu unități administrative teritoriale, cu realizări economice și 
cu ocupațiile oamenilor de la șes.  

Primul și cel mai important obiectiv turistic din Târgoviște este Ansamblul Monumental Curtea 
Domnească. Aici ne-a primit un ghid. Captivați de ceea ce au văzut și au auzit, micii turiști au 
asistat la o vie lecție de istorie. Atestarea Curții Domnești a fost făcută în timpul domniei lui Mircea 
cel Bătrân. Pe vremea lui Vlad Dracul și a lui Vlad Țepeș s-au extins fortificațiile și s-a adăugat și 
Turnul Chindiei. Biserica Domnească, care face parte din ansamblu, este ctitorie de la sfârșitul 
anilor 1500 a domnitorului Petru Cercel, fiind la vremea aceea cea mai mare clădire religioasă din 
Țara Românească. Ajunși la Casa Atelier Gheorghe Petrașcu, am fost întâmpinați de o clădire care 
imspira cunoscuta modestie a artistului, o casă albă tip turn, cu un ornament discret la geamuri și cu 
pridvor din lemn. Am vizitat și Muzeul Vasile Blendea pentru a cunoaște mai bine un mare sculptor 
al țării noastre. Am făcut o plimbare prin Parcul Chindia aflat în spatele Curții Domnești și am 
vizitat Grădina Zoologică din Târgoviște. Înființată în epoca medievala, în anul 1500, este, probabil, 
cea mai veche din țară. Am rămas impresionați de spectacolul oferit de jucăușele maimuțe. 

Ajunși la Muzeul Ion Luca Caragiale, care se află în satul cu același nume, a urmat o frumoasă 
lecție de literatură. În această casă nu a locuit Caragiale, dar pentru că locuința lui nu s-a mai 
păstrat, muzeul a fost organizat într-o casă veche, muzeu istoric. Taoată casa era bine întreținută, 
ordinea și curățenia domneau peste tot. Am pătruns cu sfială în biroul maestrului unde am văzut 
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masa de scris și manuscrise originale. Peste toate plutea încă umbra marelui artist și toate așteptau 
să fie puse la lucru. Mai departe am admirat obiecte personale ale lui Caragiale,  date despre viața 
lui, arborele genealogic, fotografii, cărți, afișe teatrale.  

Putem spune că excursia școlară rămâne o adevărată lecție de învățătură în care se deschide 
marea carte a patriei și a naturii, din care poți învăța direct despre munți și ape, sate și orașe, plante 
și animale, oameni și faptele lor. Excursia este un veritabil mijloc de relaxare și cunoaștere, așa cu 
afirma și Nicolae Iorga ,,excursiile te învață mai mult decât zece biblioteci la un loc.” 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă 
 
 

Prof. Inv. Preşcolar: Merticariu Delia 
Gradiniţa cu P. P. Nr. 29-  

structură la şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ Bacău 
 
 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 

şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul. 

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 
ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale 
domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice 
cu scopul de a-şi fixa si îmbunătăţi cunoctinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, Smarty, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, 
activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – 
participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze 
limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracurriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracurriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 
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Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de 
Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale 
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Activităţile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează 
activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi 
lucruri noi. 

Ca o concluzie, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu 
ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi 
extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi 
îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea 
viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu 
ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor 
extracurriculare. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 

Profesor învăţământ primar, Metea Nicoleta- Maria,  
Şcoala Gimnazială,,Emil Drăgan,,Ungheni-Mureş 

 
 
Moto: “ Înaintam de-a lungul drumurilor de ţară, străbăteam păduri şi îmi cântam bucuria şi 

fericirea “. (Constantin Brâncuşi) 
 
PLAN DE ACTIVITATE 
Clasa: a IV-a  
Denumirea activităţii: „Drumeţind prin împrejurimile satului natal’’(durata – o zi) 
Obiective:  
 cunoaşterea unităţii teritoriale din preajma localităţii natale 
 dobândirea de cunoştinţe în vederea îmbogăţirii volumului de noţiuni şi reprezentări prin 

contactul nemijlocit cu realităţile orizontului local 
 trezirea, în sufletele copiilor, a sentimentelor de admiraţie faţă de natură şi frumuseţile ei, 

faţă de bogăţiile patriei 
 familiarizarea cu diferite obiceiuri specifice satului Vidrasău ( Ungheni- Mureş) 
 adâncirea sentimentelor de preţuire a poporului român, a zestrei folclorice a acestui neam 

creator de atâtea frumuseţi 
Traseul: Vidrasău – Şăuşa – Vidrasău ( judeţul Mureş) 
Organizarea activităţii:  
Deplasarea se va realiza pe jos pentru cunoaşterea nemijlocită a orizontului local. Elevii au fost 

informaţi despre traseu şi obiectivele urmărite, despre data şi ora plecării, ora întoarcerii. Li s-a 
indicat locul de întâlnire, precum şi echipamentul şi alimentele necesare. 

Desfăşurarea activităţii: 
Înarmaţi cu cele necesare, se va porni la drum. Se va observa mediul înconjurător în pragul 

anotimpului vara, fânaţele cu flora interesantă. 
Se va purta o conversaţie despre relieful, clima, apele, populaţia, căile de transport ale 

localitatii, reactualizându-se astfel cunoştinţele acumulate de elevi în cadrul disciplinei 
„Geografie’’. Pentru fixarea acestor noţiuni, se va trece cu podul plutitor peste Mureş şi se va 
efectua un popas la hotarul satului Şăuşa. Peisajul încântător al împrejurimilor satului, panorama 
localităţii Vidrasău şi a localităţilor învecinate  observabilă de pe dealul pe care se va face popasul, 
aurul verde al pădurii, oaza de apă a râului Mureş şi a pârâului Şăuşa , vor umple sufletele copiilor 
de bucurie şi vor trezi admiraţie faţă de frumuseţile naturii, faţă de bogăţiile patriei.  

Elevii vor primi informaţii despre satul Şăuşa (component al orasului Ungheni, atestat 
documentar din anul 1451; localitatea este aşezată pe pârâul cu numele Şăuşa, afluent al râului 
Mureş; e legată prin drum comunal de satul Sânmărghita şi cu satul Vidrasău peste Mureş, cu pod 
plutitor; în Şăuşa există Şcoala Primară cu clasele I-IV ) . 

Se vor reactualiza informaţiile pe care elevii le-au acumulat despre localitatea lor natala 
Vidrasău, accentuându-se faptul că mulţimea descoperirilor arheologice atestă locuirea acestei zone 
din cele mai vechi timpuri ( ceramică romană, obiecte din metal; existenţa urmelor unui cimitir 
roman la locul numit „Fântâna grecului’’), se va vorbi despre prima atestare documentară a 
localitatii(1383 ), despre anul revoluţionar 1848 şi personalitatea lui Ioan Oros alias Rusu , fiu al 
comunitatii Vidrasău , participant şi memorialist al revoluţiei de la 1848, despre jertfa locuitorilor  
în timpul celor două războaie mondiale, despre permanenţa vieţii spirituale în comunitate. Se vor 
reactualiza astfel cunoştinţele însuşite de elevi în cadrul orelor de istorie, educaţie civică, limba şi 
literatura română, educaţie muzicală.  
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Se vor realiza colecţii de frunze , flori , plante medicinale . Prin cântecele intonate, jocurile 
organizate şi poeziile recitate copiii se vor bucura din plin de minunăţiile naturii . 

Pentru familiarizarea cu diferite obiceiuri specifice localitatii Vidrasău, la întoarcere, elevii vor 
poposi la bunicii elevelor F. C şi P. I. unde vor afla despre obiceiurile comunitatii legate de 
sărbătorile religioase ( Crăciun , Paşti , Sânzâiene ) , de nuntă , mersul în armată.  

În faţa monumentului eroilor situat lângă biserica din Vidrasău, elevii vor păstra un moment de 
reculegere în amintirea celor care au fost ucişi şi se vor audia următoarele versuri populare: „Şir-ai 
război blestemat / Multă lume c-ai prădat/ De-au rămas case pustii / Numai bătrâni şi soţii ’’. 

Cu prilejul acestei drumeţii voi căuta să trezesc în sufletele copiilor sentimente de preţuire a 
frumosului din natură, viaţă, istorie, folclor.  

Valorificarea  cunoştinţelor acumulate: 
Pentru a valorifica cunoştinţele asimilate de elevi cu ocazia drumeţiei organizate , ei vor realiza 

produse concretizate în rezultate în urma unei probleme investigate. 
Problema investigată: „ Din hronicul unei străvechi aşezări mureşene’’ 
Timp de lucru: 3-4 ore 
Obiectivele activităţii: 
 să caute informaţii despre localitatea natală , personalitatea lui Ioan Oros Rusu , obiceiurile 

folclorice din Vidrasău 
 să întocmească un istoric al localitatii natale şi al personalităţii participantului la revoluţia de 

la 1848 
 să realizeze o „carte ’’ a obiceiurilor folclorice întâlnite în  Vidrasău  
Tipul de activitate . munca pe grupe 
Desfăşurarea activităţii: 
Elevii sunt împărţiţi în trei grupe şi vor realiza sarcinile în echipă. Grupele  
I şi a II-a au folosit ca surse de informare cărţi de istorie, almanahuri, broşura „Fiii satului 

Vidrasău ( judeţul Mureş ) ’’ – editată în 1993 de Primăria comunei Ungheni, lucrări despre judeţul 
Mureş procurate de la biblioteca şcolii şi din bibliotecile personale. 

Grupa a III-a a folosit „ munca pe teren’’, deplasându-se prin localitate , dialogând cu oamenii 
locului despre obiceiurile localităţii, făcând însemnări şi apoi realizând „Cărticica obiceiurilor’’               
(obiceiuri legate de sărbători creştine, de viaţă şi evenimentele oamenilor locului ). 

Formularea unei concluzii:  
După ce fiecare grupă îşi comunică rezultatele muncii, se formulează o concluzie generală: 

localitatea Vidrasău e o străveche aşezare mureşeană, martoră a schimbărilor şi frământărilor 
istoriei, cu fii eroi vrednici, cu slujitori ai obştii devotaţi (preoţi, învăţători, profesori, primari), cu 
obiceiuri folclorice vechi şi cu oameni mândri că locuiesc aceste meleaguri româneşti.  
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„Cărticica obiceiurilor„ 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
Educatoare: Mezdrea Mirela- Ioana 

G.P.N Șaru Dornei 
 
 
„Să nu-i educam pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Activităţile extrașcolare reprezintă ansamblul activităţilor care se organizează la nivelul 
instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora, în grupuri de elevi sau individual, suplimentar faţă 
de conţinuturile din programa școlară, care au ca scop completarea formării personalităţii elevului 
asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extrașcolare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi 
pentru cel din viaţa de zi cu zi . Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 
educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. personale sau în 
echipă, deprinderi de învăţare a modului cum să înveţi etc. Aceste activități promovează cooperarea, 
participarea şi învăţarea prin experienţă, iar scopul lor este de a încuraja elevii să gândească, să 
simtă şi să ia atitudine. Prin prisma activităților extrașcolare nu este important dacă se discută 
despre dreptul la viaţă sau libertate de expresie, valorile democratice, respect şi toleranţa, ci este 
important ca ele să fie învăţate într-un mediu şi printr-un proces care promovează respectivele 
valori. 

Activităţile extrașcolare ocupă un rol aparte în dezvoltarea socio-emoțională a copilului. Prin 
intermediul acestora, copilul învaţă să interacţioneze cu cei din jur şi își valorifică potențialul 
specific. Important este ca elevii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, 
ci și în inițierea și organizarea lor. Tot activităţile extrașcolare sunt cele care contribuie la formarea 
conştiinţei şi conduitei cooperante. Libertatea de exprimare, libertatea de acțiune precum și relațiile 
cu colegii îmbogățesc experiențele sociale  ale elevilor. Aceste activităţi îi ajută să-şi orienteze 
energia și către alte acțiuni la fel de importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie.  

Un tip de activităţi extrașcolare sunt cele care au ca scop dezvoltarea personalităţii copiilor: 
jocul, serbările şcolare, cluburile elevilor, asociaţiile elevilor, ansamblurile artistice, competiţiile 
sportive. Toate aceste tipuri de activităţi oferă recreere, competiţie, satisfacţiile atmosferei de grup, 
iar unora dintre elevi chiar posibilitatea afirmării şi recunoaşterea aptitudinilor pe care le au. Un loc 
aparte în cadrul acestor activităţi extrașcolare îl ocupă serbările şcolare. Ele sunt modalităţi eficiente 
de cultivare a înclinaţiilor artistice ale elevilor, contribuind la dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii acestora. Serbările sunt motive de satisfacţie, de bucurie, creează bună dispoziţie şi 
pregătesc emoţional copiii pentru situaţiile mai speciale din viaţă. Emoţiile şi bucuriile comune 
trăite cu ocazia acestor activităţi contribuie la coeziunea colectivului, la consolidarea relaţiilor de 
prietenie dintre elevi, punându-le în valoare dimensiunea formativ-educativă. 

Alte tipuri de activităţi extrașcolare, cum ar fi  vizitele la muzee, la expoziţii, în diferite locuri 
cu încărcătură istorică, la case memoriale, se pot constitui în adevărate modalităţi de a cunoaşte şi 
preţui valorile judeţului/ţării. Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, pot constitui surse de 
informaţii, dar în acelaşi timp şi puncte de plecare în a face cunoştinţă cu lumea artei şi de a le 
educa gustul pentru frumos. De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalităţi care pot 
constitui un model de conduită pentru copii. Excursiile şi vizitele didactice sunt forme ale 
activităţilor extrașcolare organizate în natură sau la diferite instituţii culturale sau agenţi economici 
în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în 
programele de învăţământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi 
desăvârşi ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecţiilor. Activităţile de tipul excursiilor şi 
drumeţiilor le dezvoltă elevilor  şi afecţiunea faţă de natură, faţă de animale şi plante. 
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Taberele şcolare, pe lângă ceea ce oferă excursiile şi drumeţiile mai dau elevilor posibilitatea 
de a locui împreună o perioadă de timp, de a convieţui împreună, de a se descurca departe de 
familie. Ele sunt adevărate probe în dobândirea autonomiei şi independenţei elevilor. 

Așadar, activităţiile extrașcolare contribuie la completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE/EXTRAŞCOLARE  

ÎN PREDAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 
 
 

Prof. Mezin Anita 
Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” Reşiţa, 

Structura Şcoala Gimnazială Nr. 1 Reşiţa, jud. Caraş-Severin 
 
 
Activităţile extracurriculare câştigă din ce în ce mai mult teren datorită valorii lor în formarea 

personalităţii elevilor. 
Una dintre activităţile extracurriculare prin care copiii sunt stimulaţi a învăţa să înveţe literatura 

română o reprezintă excursia literară. Prin această activitate sunt stimulate spiritul de iniţiativă, 
creativitatea, imaginaţia, elevii fiind în activităţi pline de conţinut, flexibile care se desfăşoară într-
un cadru non-formal. 

 
Forme de învăţare extraşcolară a disciplinei Limba şi literatura română o reprezintă: târgurile de 

carte, şezătorile literare, editarea revistelor şcolare, teatre, vizite la muzee şi case memoriale. Unele 
dintre aceste activităţi presupun deplasarea în afara şcolii, în vreme ce altele se desfăşoară în cadrul 
şcolii, dar într-o atmosferă degajată, non-formală, libertină, consolidându-se astfel şi relaţia 
profesor-elev şi elev-elev. 

 
Excursia literară reprezintă o metodă intuitiv-activă, ea reprezintă mai mult decât „o deplasare 

organizată în natură”, conform lui C. Parfene, ea devine „o cale preţioasă de receptare a literaturii, 
de sensibilizare pentru frumosul din natură şi literatură, de cunoaştere, de documentare, de fixare a 
cunoştinţelor de literatură şi de cultură generală, de cultivare a sentimentului patriotic, de stimulare 
a aptitudinilor creatoare ale elevilor”. 

 
Etapele pregătirii unei astfel de activităţi sunt: 
 
 1) Etapa preparatoare (se stabilesc obiectivele şi traseul); 
 2) Excursia propriu-zisă (se ating obiectivele şi se parcurge traseul); 
 3) Evaluarea, autoevaluarea activităţii prin: fotografii realizate, schimbare de impresii, 

vizionare de videoclipuri, realizare de jurnale de călătorie, publicare în revista şcolară etc. 
 
Alte exemple de activităţi extraşcolare ajutătoare abordării textului literar din mai multe 

perspective în vederea dezvoltării orizontului cultural şi spiritual al elevului o reprezintă realizarea 
dezbaterilor din cadrul orelor extraşcolare pe tema prezentării aspectelor negative din societate 
pornind de la modelele personajelor negative din basme sau al personajelor de genul lui Ionel, Goe 
ale lui Caragiale, elevii fiind stimulaţi să propună soluţii prin care ar putea fi îndreptat răul. 

 
Un succes deosebit îl au dramatizările unor opere cu ocazia unor concursuri la nivelul unităţii 

şcolare. Elevii selectează operele, personajele în pielea cărora vor să intre. Acest tip de activitate 
permite şi implicarea părinţilor, contribuind la realizarea decorurilor, a costumelor, iar mai apoi, în 
calitate de spectatori, susţinători. 

 
Recitarea de poezii, realizarea de felicitări, desene tematice sunt activităţi educative prin care 

elevilor le sunt oferite alte moduri de însuşire a unor valori morale. Bineînţeles, parteneri de 
nădejde în realizarea tuturor acestor activităţi sunt părinţii, comunitatea, biserica etc. 
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Activităţile extraşcolare/ extracurriculare trebuie percepute ca activităţi complementare, prin 
care se urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, atrag copilul la 
integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în acest 
fel la formarea personalităţii copilului. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 

Mezin Carmen Maria 

Colegiul Tehnic Cărășan Reșița 

 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde sau chiar flashmob-uri. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţămant şi îşi are rolulşi locul 
Bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolareconstituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte 
identificarea şi cultivareacorespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de 
viaţă civilizat, precum şistimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile 
extraşcolare contribuie la gandirea şi completarea procesului de învăţare, ladezvoltarea înclinaţiilor 
şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Avand un caracter 
atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şidăruire, la astfel de activităţi. 
Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
proiecte cat mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personaleşi corelarea aptitudinilor cu 
atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-uncadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual. 

 Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un 
mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mode 
echilibrat şi momente recreative Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea 
elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul 
unui astfel de tânăr, activitățile extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica 
asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care 
să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, 
un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută 
să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai 
mult cu cât trăim într-o lume dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și 
internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane 
incapabile de a se controla comportamental, emoțional. 
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Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Participarea la dezbateri sau discuții de grup 
Atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați să participe la activități care implică lectura, 

dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să achiziționeze deprinderi în comunicare. 
Participarea la dansuri sau la canto 
Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest 

gen. Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete 
încredere în ei înșiși. 

Participarea la concursuri de cultură generală 
Sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul 

acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care nu le aveau înainte. 
Participarea la jocuri și sportul 
Studiul este important, dar la fel este și „jocul”. Sportul este necesar în dezvoltarea corpului și a 

minții, mai mult, el învață individul ce înseamnă spiritul de echipă, corectitudinea și toleranța. 
Participarea la diverse campanii de conștientizare 
Elevii trebuie să participe de asemenea la diferite activități care militează pentru sănătate, 

protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi în problemele societații actuale. 
Participarea la evenimente comunitare 
Elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum 

să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), 
întregul proces și tehnicile folosite 
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Activitățile extracurriculare în grădiniţă 

 
 

Prof. înv. preșcolar, Cristina Miclăuș 
Liceul Teoretic,,Ioan Buteanu,,- G. P. P. Nr. 1 

 
 
 „A educa un copil înseamnă a-i lua sufletul în mâini şi a merge împreună pe cărarea cunoaşterii.  

Înseamnă a-i ţine destinul în mâini cu conştiinţa că poţi determina, în mare măsură, reuşita sau 
eşecul în viaţă.”  

Activităţile extracuriculare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 
şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber 
într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea 
grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. În cadrul activităţilor 
extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele de acţiuni care se 
realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări cu 
diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe 
diferite teme, etc. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul 
imaginilor sau a substitutelor. Rolul educatoarei, dar şi al familiei este acela de a oferi în mod 
gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi 
normele eco-civice, de a crea şi de a organiza activităţi educative stimulative. De cele mai multe ori, 
conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul 
activităţilor didactice. Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări 
desfăşurate cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., 
desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, Cu poluarea nu-i de joacă!, Bucuriile 
iepurașului, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia 
zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte 
instituţii.În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc.  

În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc 
creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate.Serbările, 
şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se 
implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului 
prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin 
un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii 
de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, 
interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei 
au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului 
şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. Scopul acestor 
activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile populare 
româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin 
interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind astfel un 
strop de tradiţie. 
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Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere 
iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin 
considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor 
extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru 
cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 
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STAREA PRIMORDIALĂ A OMULUI ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 
 

Profesor Lucian Miclăuș 
Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”, Timișoara 

 
 
Temeiul mântuirii noastre se află în Învierea Domnului. Acest eveniment irepetabil, de o 

importanță crucială este cunoscut în popor drept Sfintele Paşti. Paştele, „Sărbătoare religioasă 
celebrată de creştini în amintirea învierii lui Cristos, iar la evrei în amintirea ieşirii lor din Egipt, sub 
conducerea lui Moise.” (Dicţionarul explicativ al limbii române), va avea loc în acest an la data de 
28 aprilie (Calendar creştin ortodox). 

Într-o perioadă care durează șapte săptămâni, suntem îndemnaţi ca să ne înfrânăm de la 
mâncărurile de origine animală, aşa-zis de dulce, să ne luptăm cu ispitele, păcatele şi patimile, să 
înmulţim rugăciunea şi milostenia, să ne spovedim şi să ne împărtăşim, pregătindu-ne astfel de 
întâmpinarea mult-așteptatei bucurii duhovnicești Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. 

În rândurile de mai jos, din pricina unor problematici și false controverse, vom aduce în prim-
plan câteva elemente menite să clarifică poziţia ortodoxă. 

Din punct de vedere lexical, substantivul propriu Paşte este de genul masculin, având pluralul 
Paşti, dar în sintagma Sfintele Paşti, el este de genul neutru (Dicţionarul Ortografic Ortoepic şi 
Morfologic al Limbii Române). Etimologic, cuvântul provine din latinescul pascha, -ae (Dicţionarul 
explicativ al limbii române), având acelaşi sens în română, vocabula romanilor derivând dintr-un 
verb ebraic, cu sens denotativ „a trece pe alături” şi sens conotativ „a cruţa” (Dicţionar biblic). 

Cea mai mare, dar şi cea mai veche sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului, a fost 
prăznuită încă din timpurile apostolice, însă, de cele mai multe ori evenimentul a fost celebrat în 
date diferite atât în Răsărit, cât şi în Apus. Cei dintâi creştini, proveniţi din rândul iudeilor, 
comemorau Cina cea de Taină, care a avut loc în seara zilei de 13 Nisan (calendarul evreiesc) sau în 
Joia dinaintea Duminicii Învierii, înlocuind cina Paştelui propriu-zis al evreilor, din 14 Nisan. În 
Siria şi Asia Mică se lua în calcul ziua anuală sau lunară, sărbătorindu-se moartea Domnului 
(Paştele Crucii) la 14 Nisan şi Învierea (Paştele Învierii) la 16 Nisan, fără a conta ziua în care 
acestea cădeau. Ziua morţii Domnului nu era socotită zi de întristare, ci de mântuire, deci de 
bucurie. Astfel, la ceasul al 9-lea (ora 15), se termina ajunarea şi începeau agapele. În Antiohia, 
Paştele era serbat duminica, dar era mult legat de Paştele iudeilor, căzând în Săptămâna Azimelor 
iudaice, chiar dacă, după calendarul eronat evreiesc, acesta se petrecea înainte de echinocţiul de 
primăvară. În Apus, Egipt, Grecia şi Palestina se lua ca normă ziua săptămânală, Paştile 
sărbătorindu-se în aceeaşi zi din săptămâna în care a murit şi a înviat Domnul. Aici se comemora 
moartea Domului totdeauna în vinerea cea mai apropiată de 14 Nisan (Paştele Crucii) şi se 
sărbătorea Învierea (Paştele Învierii), în duminica următoare, care cădea totdeauna după 14 Nisan 
sau după prima Lună Plină care urma echinocţiului de primăvară. Paştele Crucii era privit ca zi de 
tristeţe, petrecută cu post şi întristare, ajunarea prelungindu-se până în ziua Învierii, când făceau 
agape şi cine (ca astăzi). În Galia, Paştele se serba la dată fixă: 25 sau 27 martie, fapt care a generat 
serioase discuţii şi controverse care puteau să ducă la schisme sau rupturi în sânul Bisericii, mai ales 
în secolul al II-lea (Branişte, 2008, p. 201-204). 

Sinodul Întâi Ecumenic, din anul 325, de la Niceea, convocat de împăratul Constantin a adoptat 
practica cea mai răspândită, bazată pe calculul datei Paştelui obişnuit la Alexandria, centru 
astronomic înfloritor. Astfel, au fost enunţate următoarele norme: 

1. Paştele se va serba totdeauna duminica. 
2. Duminica va fi cea imediat următoare Lunii Pline de după echinocţiul de primăvară. 
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3. Când 14 Nisan (prima Lună Plină de după echinocţiul de primăvară) cade duminica, Paştele 
va fi serbat în duminica următoare, pentru a nu se serba odată cu Paştele iudeilor, dar nici înaintea 
acestuia. 

S-a mai stabilit că data Paştilor din fiecare an va fi calculată şi comunicată la timp şi celorlalte 
biserici de către patriarhia din Alexandria. Depinzând de echinocţiul de primăvară, eveniment 
astronomic ce are loc la 21 martie, data Paştelui putea avea loc într-un interval de 35 de zile, adică 
între 22 martie şi 25 aprilie. Pentru aceasta, sau alcătuit tabele, numite pascalii, care conţin data 
Paştelui pe mai mulţi ani (Branişte, 2008, p. 204-205). 

Calculele au fost efectuate cu ajutorul vechiului Calendar iulian, folosit în Apus până la 1582, 
iar la noi în ţară, până în 1924, când a fost înlocuit de Calendarul gregorian, considerat mult mai 
exact. Nu întreaga lume creştin-ortodoxă a adoptat calendarul îndreptat, astfel că aceleaşi 
evenimente din sânul Bisericii se petrec la date diferite. În consecinţă, o parte sărbătoreşte după 
calendarul neîndreptat (sau pe stil vechi, despre care se spune că rămas în urmă cu 13 zile faţă de 
anul astronomic), iar alta o face după calendarul îndreptat (sau pe stil nou). Pentru uniformitate, la 
Consfătuirea Intreordoxă de la Moscova (1948), s-a hotărât ca Paştele să fie serbat în ortodoxie 
după pascalia stilului vechi, odată cu bisericile rămase la calendarul neîndreptat, astfel că, deşi toţi 
dreptmăritorii creştini sărbătoresc Paştele în aceeaşi duminică, ea este numerotată diferit în cele 
două calendare întrebuinţate astăzi. De pildă, dacă Paştele cade la 22 martie pe stil vechi, aceasta 
corespunde cu 4 aprilie după calendarul îndreptat (22 martie + 13 zile), iar 25 aprilie după 
calendarul neîndreptat, corespunde cu 8 mai pe stil nou (25 aprilie + 13 zile). Din pricina aspectelor 
legate de adoptarea noului calendar provine şi marea diferenţă care poate exista între data Paştelui 
ortodox şi a celui din Apus. De exemplu, în 1956, ortodocşii au serbat Paştele pe 5 mai (23 aprilie 
stil vechi), iar ceilalți pe 1 aprilie (stil nou), adică cu cinci săptămâni înainte (Branişte, 2008, p. 
206). 

Deşi există diferenţe în Apus faţă de Răsărit, în ceea ce priveşte data Paştelui, aceasta coincide 
de puţine ori în întreaga lume creştină. Chiar şi atunci, doar Biserica Ortodoxă prăznuieşte cu 
adevărat Învierea Domnului în Duminica în care evenimentul s-a petrecut la dimensiunea sa 
cosmică. Mărturie a acestui fapt, care îi întăreşte în credinţă pe ortodocşi şi vine ca minune pentru 
cei mai puţin credincioşi, kakodocși, eretici, sectari, schismatici sau necredincioşi, este coborârea de 
două mii de ani a Luminii Sfinte în Biserica Sfântului Mormânt, în sâmbăta dinaintea Învierii 
Domnului, numai la rugăciunile Patriarhului Ortodox al Ierusalimului, nu şi la ale acelora care, 
impostori fiind, au trebuit să se retragă de câteva ori ruşinaţi (Irina; Irina). 
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CALCULATORUL – UN PRIETEN PENTRU FIECARE 

 
 

Bibliotecar Violeta-Lăcrămioara Miclăuș 
Colegiul Național Bănățean, Timișoara 

 
 
Acțiunile educative, care au ca țintă îmbunătățirea performanțelor școlare, se pot desfășura nu 

doar în excursii și vizite didactice, ci și într-un spațiu care are nevoie de o mai bună cunoaștere – 
biblioteca.  

În cele de mai jos, expunem macheta unei cereri de finanțare, având drept efect îmbunătățirea 
bazei materiale a bibliotecii școlare în vederea transformării acesteia în Centru de Documentare și 
Informare, de resursele sale putând beneficia și persoanele din grupurile defavorizate, care aparțin 
comunității locale.  

În urma obținerii finanțării, pentru a putea aduce bucurie unor copii instituționalizați, debutul 
unui eventual proiect putând avea loc în preajma unor evenimente importante, cu rezonanță în 
sufletele celor mici, precum Sărbătorile Pascale. 

 
CERERE DE FINANŢARE 
 

1. Numele 
proiectului 

Calculatorul – un prieten pentru fiecare 

2. Regiune / 
Municipiu 

Regiunea de Dezvoltare XXX 
XXXX 

3. Semnături 
(cine răspunde 
pentru punerea în 
practică) 

a) XXX, director 
al Colegiului 
XXX 
tel: 
07XX.XXX.XXX 
…..@..... 

b) XXX, director al 
Centrul pentru Minori 
XXX 
tel: 07XX.XXX.XXX 
…..@..... 

c) Bibliotecar: 
XXXX 
tel: 07XX.XXX.XXX 
…..@..... 

a) Biblioteca Colegiului XXX Telefon: 0XXX-XXXXXX 
 

4. Biblioteca 
gazdă 

b) Adresa şcolii: 
Str. XXX, nr. XX 

Adresa de internet a şcolii: 
….@.... 

5. Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul proiectului 
Dezvoltarea competenţelor, pentru 10 elevi proveniţi din grupuri 
dezavantajate (copii instituţionalizaţi în Centrul pentru Minori XXXXX), 
printr-un program de iniţiere în utilizarea calculatorului 

6. Rezumatul 
proiectului 

Proiectul se adresează unui număr de 10 elevi defavorizaţi (copii 
instituţionalizaţi în Centrul pentru Minori XXXXX), care nu dispun de 
calculatoare personale, pentru cunoaşterea elementelor hardware şi 
software, precum şi iniţierea acestora în utilizarea sistemului de operare 
Windows şi al aplicaţiilor grafice (în special programului PowerPoint). 

7. Grup ţintă 10 elevi din grupuri dezavantajate (copii instituţionalizaţi în Centrul 
pentru Minori Timişoara) 

8. Rezultatele 
proiectului 

Accesul la resurse şi facilităţi pentru 10 elevi defavorizaţi, creşterea 
încrederii în sine, înlăturarea barierelor în educaţie. 

9. Resurse 
existente ce vor fi 
utilizate în 

Materiale:1 calculator, conectat la internet. 
Umane: 1 cadru didactic auxiliar. 
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aplicarea 
proiectului 
10. Durata şi 
programul de 
desfăşurare 

1. Hardware (elementele constructive, componente ale calculatorului 
personal) – 4 ore: 
                   – placa de bază; 
                   – microprocesorul; 
                   – memoria 
                   – dispozitive de stocare 
                   – dispozitive de intrare / ieşire. 
2. Software (prezentare) – 2 ore: 
                   – generalităţi. 
3. Sistemul de operare Windows: 
     a) ecranul principal Windows – 1 oră; 
     b) elementele de baza ale sistemului Windows – 6 ore: 
                   – ferestre; 
                   – cutii de dialog; 
                   – pictograme; 
                   – meniuri; 
                   – bara de task-uri; 
     c) manipularea obiectelor în Windows – 5 ore: 
                   – găsirea unui fişier după nume; 
                   – explorarea; 
                   – selectarea obiectelor; 
                   – operaţii cu obiecte; 
                   – meniul Help în Windows. 
4. Aplicaţii grafice: programul PowerPoint – 10 ore: 
                   – fereastra utilizatorului; 
                   – instrumente grafice; 
                   – folosirea culorilor; 
                   – desenarea; 
                   – selectarea şi modificarea unei imagini; 
                   – copierea, mutarea, ştergerea unei imagini; 
                   – transferarea imaginilor între programe; 
                   – gestionarea fişierelor. 

11. Totalul 
fondurilor 
solicitate 

1.500 Euro 

Item Cantitate Cost / item Total 
Calculator 
personal 

3 500 
Euro 

1.500 
Euro 

12. Bugetul 
proiectului 

Total: 1.500 Euro 

13. Transfer de 
fonduri 

Centrul Financiar XXXXXX 
Cont bancar: ROXXTREZXXXXXXXXXXXXX 

14. Durabilitatea 
proiectului 

Prin dotarea cu încă 3 calculatore preconizăm transformarea bibliotecii în 
Centru de Documentare şi Informare, ca centru de resurse 
pluridisciplinare, pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii 
locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de 
experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, 
deschidere şi integrare socială şi comunitar-europeană. 
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ 

 
 

PROF. MORARU ANA LUIZA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI 
PROF. MICU IONUȚ DOREL, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI 

 
 
Pornind de la varietatea situaţiilor de învăţare şi de la gradul diferit de intenţionalitate acţionată, 

educaţia se poate obiectiva în trei ipostaze:  
- Educaţia ca activitate - ansamblul de acţiuni conştiente, sistematice pe care un subiect 

educaţional (educatorul) le exercită asupra unui obiect educaţional (educatul) în vederea realizării 
unui scop bine determinat.  

- Educaţia ca proces - acţiunea de transformare în sens pozitiv şi pe termen lung a fiinţei umane, 
în perspectiva unor finalităţi explicit formulate; proces specific uman care urmăreşte valorizarea 
resurselor interne ale personalităţii.  

- Educaţia ca produs - cultura generală și de specialitate, comportamentul, atitudinile, valorile 
împărtăsite, deprinderile și priceperile, motivaţia.  

Formele educaţiei:  
- educaţia formală (şcolară)  

- educaţia nonformală (extraşcolară)  

- educaţia informală (incidentală).  
Termenul nonformal desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată, dar totdeauna 

cu efecte formative.  
Educaţia nonformală (extraşcolară) cuprinde ansamblul acţiunilor educaţionale neşcolare 

proiectate, şi organizate de şcoală.  
Acţiunile incluse în educaţia informală se caracterizează printr-o mare flexibilitate şi vin în 

întâmpinarea intereselor variate, individuale ale elevilor. Printre obiectivele specifice acestei 
educaţii, se pot enumera:  

- alfabetizarea – de exemplu, programele A doua şansă dezvoltate pentru persoanele care au 
părăsit timpuriu şcoala;  

- desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o nouă activitate – de exemplu, programe de 
reconversie sau calificare profesională;  

- programe educaţionale extraşcolare complementare – de exemplu, concursuri disciplinare sau 
profesionale, educaţia pentru sănătate sau timpul liber etc.  

Acţiunile educative extraşcolare se desfăşoară cu preponderenţă în:  
- medii socio-profesionale, de perfecţionare, reciclare, recalificare, de formare civică sau 

profesională – mediu paraşcolar;  
- medii socio-culturale, de autoeducaţie, de loisir – mediu perişcolar.  
 
Bibliografie: 
 
Curs pentru formarea continuă a profesorilor de matematică și științe economice în societatea 

cunoașterii, Editura fundație ”Andrei Șaguna” Constanța, 2012 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 

Prof. înv. preşcolar: Micula Lavinia-Adriana 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 45, Oradea, judeţ Bihor 

 
 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al copiilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul activităţilor. De asemenea, constituie un mijloc de formare 
a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a copiilor, diciplinându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a 
deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului 
de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor copiilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că copiii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a 
acestora. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul activităţilor organizate 
în mijlocul naturii, al vieţii sociale , copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni 
directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, 
în cadrul acţiunilor turistice, copiii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de  natură, 
faţă de om şi realizările sale. Aceste activităţi extraşcolare le oferă destindere, încredere, recreere, 
voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere  a aptitudinilor.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea şezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.  

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între copii, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
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Important este ca copiii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
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ROLUL ACTIVITÃŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 

Prof. MICULESCU VERGINA 
Liceul Teoretic „Henri Coandă“ Craiova 

 
 
Procesul educaţional cuprinde pe lângă activităţile defăşurate în cadrul şcolii şi o serie de 

activităţi extracurriculare care urmăresc identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, un stil de viaţă civilizat şi sănătos. 

Activităţile extracurriculare au ca scop antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate  şi bogate 
în conţinut, oferirea de suport pentru dezvoltarea personală şi cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale. 

O serie de activităţi se încadrează în sfera extracurriculară: 
•concursuri şcolare care oferă oportunitatea elevului de a-şi prezenta nivelul de cunoştiinţe pe 

diferite arii curriculare, stimulează competiţia între elevi, oferă cea mai bună sursă de motivaţie şi 
stimulează creativitatea elevilor; 

•vizitele la muzee, expoziţii, locuri cu importanţă istorică, oferă elevilor posibilitatea de a lua 
contact cu istoria, tradiţiile, viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
naţionale şi universale, stimulând activitatea de învăţare; 

•excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului,fiind o evadare din rutina zilnică, 
precum şi o observare a comportamentului elevilor în afara şcolii; 

•serbările şi festivităţile au loc de obicei cu marcarea unor evenimente importante din viaţa 
elevului.Acestea au rol motivaţional,elevii fiind răsplătiţi în cadru festiv pentru rezultatele obţinute. 

Activităţile extraşcolare au caracter interdisciplinar,ajutând la formarea personalităţii complexe 
a elevilor. Ele stârnesc interes,produc bucurie şi facilitează acumularea de cunoştiinţe. Copiii devin 
mai responsabili, li se dezvoltă spiritual practic, operaţional. Profesorul cunoaşte mai bine elevii, 
interesele şi abilităţile lor şi îi poate îndruma în realizarea obiectivelor propuse. 

În general, activităţile extracurriculare sunt appreciate atât de elevi cât şi de profesori pentru că: 
- elevii se manifestă liber, neîngrădiţi de reguli; 
- sunt caracterizate de optimism şi umor; 
- formele de organizare au caracter recreativ; 
- duc la o petrecere de calitate şi relaxantă a timpului liber. 
Demersul activităţii extracurriculare este susţinut şi în afirmaţia Mariei Montessori ”Să nu-i 

educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze“. 

Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral,intelectual,estetic,civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei 
ultim scop este pregătirea pentru viaţă a elevului.                      

 
 
 
Bibliografie:  
Kulcsar Tiberiu - Factorii psihologici ai reuşitei şolare - Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti,1987  
Cernea  Maria - Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ        
Editura Discipol, Bucureşti, 2000  
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Relaţia empatică educatoare - preșcolar cu dificultăţi de învăţare 
 
 

Prof. Ciuperceanu Mihaela  Corina, 
Grădinița ”Piticot” Craiova 

 
 
Orice act educaţional presupune  un anumit tip de relaţie umană. Astfel, evoluţia educaţiei a 

inclus şi o evoluţie a raporturilor dintre educaţi şi educatorii lor.      
   
În cadrul educaţiei, empatia emoţională presupune participarea cadrului didactic la emoţiile şi 

sentimentele copiilor, la trăirile lor afective; constă în apropierea faţă de aceștia, la pătrunderea în 
universul lor lăuntric. 

 
Empatia predictivă se referă la capacitatea educatorului de a se transpune în psihologia 

copilului, de a îndeplini „rolul” lui şi de a-i prevedea, în limitele unei erori admise, comportamentul 
ulterior. Cadrele didactice apreciate ca fiind bune şi foarte bune au indici superiori de empatie 
predictivă. Empatia predictivă  facilitează găsirea modalităţilor de a menţine concentrată atenţia 
preșcolarilor  în timpul activității, de a se face acceptat, de a echilibra relaţiile, asigurând astfel 
condiţii favorabile pentru procesul de predare-învăţare. 

 
 În colectivul în care întâlnim copii cu dificultăţi de învăţare se impun o serie de reguli cu 

privire la organizarea activităților: 
 
- preșcolarii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de o învăţare multisenzorială explicită, care să-i 

ajute să evolueze; nu sunt indicate activităţile repetitive cu privire la cunoştinţe deja însuşite, ci 
trebuie diversificate metodele, procedeele şi materialele didactice; 

- copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de iniţiere adecvată în activități în care vine în 
contact direct cu obiectele din mediul înconjurător; 

- se impune structurarea cunoaşterii şi o bună orientare pentru a se duce la bun sfârşit procesul 
de învăţare. Având probleme în organizarea informaţiei care provine de la simţurile lor, aceşti copii 
sunt adesea incapabili să prevadă şi de aceea trebuie să li se pună la dispoziție un cadru adecvat şi 
structurat de învăţare în clasă, fiind mereu preveniţi de ceea ce urmează;  

- o altă nevoie a copiilor cu dificultăţi de învăţare este construirea unei imagini pozitive despre 
sine. Acest lucru se poate realiza pe fondul unor activităţi de grup orientate spre valorizarea 
posibilităţilor fiecăruia şi pe un sistem de relaţii pozitive între educatoare și preșcolari, precum şi 
între membrii grupului; 

- preșcolarii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de educatoare care înţeleg modul lor de însușire 
a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, se pot adapta ritmului acestora şi îi pot orienta să-şi 
depăşească dificultăţile. 

 
Atitudinea şi întreaga activitate a cadrului didactic faţă de acești copii  sunt determinate de 

înţelegerea faptului că fiecare copil este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le 
prezintă în procesul didactic,  în funcţie de stilul, ritmul, nivelul său de învăţare şi dezvoltare, 
caracteristicile şi particularităţile sale, aptitudinile, aşteptările, experienţa sa anterioară. 

 
Rolul cadrului didactic este de a identifica stilul eficient care se potriveşte cel mai bine copilului 

şi de a-l ajuta să-l folosească. El poate realiza acest lucru ţinând cont de faptul că se pot reţine acele 
informaţii care au o relevanţă afectivă şi reuşesc să suscite atenţia şi interesul copilului. 
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Întreaga personalitate a educatoarei  – cunoştinţe, experienţe, atitudini, opinii, particularităţi 
individuale – influenţează direct relaţia acesteia cu preșcolarul. Câteva aspecte ce influenţează  
tactul pedagogic şi implicit relaţia educatoare-copil sunt: calităţile personale ale educatoarei, nivelul 
de pregătire psihopedagogică şi metodică,  aptitudinile pedagogice ale acesteia.  

 
Comportamentul educatoarei presupune  o conduită empatică, una dintre trăsăturile stabile, 

constante, de bază ale personalităţii. Fără implicare și dăruire nu putem construi nici un fel de 
relaţie, fără afecțiune nu putem modela oameni. 

 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, Editura MarLink, 

Bucureşti, 2000. 
2. Gherguţ,A. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale: strategii de educaţie 

inclusivă, Editura Polirom, Iaşi, 2001. 
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Cartea, prietena  noastra! 

 
Prof. Smocot Mihaela 

Prof. Prodana Madalina 
Gradinita nr.7 

 
 
Bogatul conţinut cognitiv şi formativ al activităţilor din gradiniţa de copii devine accesibil 

copilului prin intermediul limbajului şi se transformă în deprinderi hotărâtoare pentru profilul 
personalităţii acestuia, în etapele ulterioare ale evoluţiei sale. 

Însuşirea limbii materne are o importanţă deosebită in formarea personalităţii omului în general, 
a copilului în mod deosebit, pentru că limba constituie principalul mijloc de comunicare, socializare 
a individului; modalitate de exprimare şi povestire a informaţiilor, ea este totodată mijlocul cel mai 
eficace prin care acesta ajunge să cunoască limba cu valorile ei materiale şi spirituale. În ce priveşte 
preşcolarii, însuşirea limbii condiţionează dezvoltarea gândirii, a celorlalte procese psihice şi 
intelectuale şi îi ajută să-şi însuşească treptat acele deprinderi şi abilităţi care-i fac apţi pentru 
activităţi de tip şcolar.  

Deoarece operele cele mai îndrăgite de copii, din primii ani ai copilăriei şi până aproape de 
adolescenţă sunt povestea şi basmul. Ele sunt primele texte care intră în repertoriul cultural al 
copilului (îi sunt spuse acasă de către părinţi, bunici şi frăţiori, sunt vizionate, sub formă 
dramatizată, la TV, la cinema sau pe casete video, ascultate după imprimări pe disc, auzite la 
grădiniţă, apoi citite la şcoală). 

Basmul oferă un sistem de structură imaginară, care-l ajută pe copil să cunoască lumea. Copilul 
care ascultă textul povestit se identifică cu personajele; uneori îl marchează pe copil definitiv, 
datorită dimensiunilor neobişnuite, fabuloase, rupte de realitate. Lumea basmelor îi dezvoltă 
copilului capacitatea de a-şi construi şi realiza trăirile. 

Povestirile realiste, scrise anume pentru copii, se impun prin tematica lor variată şi prin 
simplitatea conflictului inspirat din viaţa obişnuită, cotidiană. O parte însemnată din ele au ca temă 
centrală copilul, lumea copilăriei, cu tot ceea ce are ea mai semnificativ. Asemenea povestiri în care 
copiii se regăsesc pe ei înşişi satisfac dorinţa lor de cunoaştere, captivează atenţia, stârnesc interesul 
şi generează intense trăiri emoţionale. Un loc important în programă îl ocupă poveştile şi basmele. 
În mod deosebit, preşcolarii îndrăgesc poveştile cu animale. Prin intermediul acestora, copiii 
descoperă, intuind sub haina simbolicului, personaje tipice, conflicte şi sentimente omeneşti, învaţă 
să aprecieze calităţile omului şi să se ferească de deprinderile rele, se obişnuiesc să respecte cinstea, 
dreptatea, hărnicia şi să dispreţuiască prostia, frica, lăcomia etc.  

Basmele, izvorâte din năzuinţele poporului pentru o viaţă mai bună, au un substrat real şi 
exprimă înţelepciunea poporului, viaţa şi munca sa, necazurile şi bucuriile, lupta cu forţele naturii, 
lupta pentru dreptate, îi ajută pe copii să înţeleagă unele raporturi sociale şi îi învaţă să preţuiască 
poporul.. Odată cu conţinutul de idei, prin basm, copiii îşi îmbogăţesc vocabularul cu expresii din 
limba vie a poporului, îşi însuşesc mai bine limba maternă, cunosc expresii pitoreşti, frământările de 
limbă, figurile poetice, cu zicătorile pline de înţelepciune care aduc o însemnată contribuţie la 
dezvoltarea personalităţii copiilor. 

Legendele, baladele si povestirile istorice îşi fac tot mai mult loc în programa grădiniţei fiind un 
izvor nesecat de cunoaştere a tradiţiilor, de familiarizare a copiilor cu figuri de eroi şi cu fapte de 
vitejie ale oamenilor din popor, precum şi de stimulare a unor trăiri afective cu semnificaţii moral - 
patriotice. 

Snoavele îi atrag pe copii prin conţinutul lor hazliu, prin modalităţile în care satirizează unele 
obiceiuri, unele defecte (lene, minciună, prostie etc.). 

506



In cadrul Proiectului ,,O integrare scolara de succes’’,am avut ca tema,,Cartea prietena 
noastra!”.Acest proiect a trezit in sufletele copiilor,avide de cunoastere,dorinta de a patrunde inca 
de mici in universul linistit al bibliotecii,respectul fata de carte si fata de cel care a scris-o. 

In saptamana Altfel,am fost cu copiii in vizita la Biblioteca Metropolitana,unde copiii  s-au 
bucurat de o multime de carti minunate, afland de la doamna Biliotecar, care este drumul cartii.Cum 
la inceput cartea este un simplu gand,idee,apoi autorul o scrie,dupa care cineva ii face 
ilustratiile.Cartea urmeaza sa ajunga la tipografie unde parcurge mai multe etape dupa care proaspat 
mirosind a cerneala ajunge pe rafturi in magazine,librarii sau in biblioteci.Copiii au rasfoit cu 
interes multitudinea de carti puse la dispozitie de Biblioteca Metropolitana si au primit cate un 
abonament,pentru a reveni alaturi de parinti si a imprumuta carti.Deasemenea ei au inteles care este 
drumul pe care o carte il parcurge pana ajunge in mainile lor.Aceasta activitate le-a placut foarte 
mult si pentru ca a avut loc in afara gradinitei,ei vizitand si parte din orasul Bucuresti.O zi 
minunata,cu multe achizitii importante pentru noi toti. 
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EDUCĂM AZI PENTRU MÂINE 

 

Prof. MIHAELA-SORINA BERBECE                                                   
Școala Gimnazială ´Diaconu Coresi´                                                       

Fieni, Dâmbovița 

   

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

Maria Montessori –“Descoperirea copilului” 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

Educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două 
aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influienţa incidentală a mediului social transmisă 
prin situaţiile vieţiide zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de 
învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. Asadar, alături de lecţie, care este 
forma principală de organizare a procesului de învăţământ, în practica muncii educative se folosesc 
şi alte forme de activitate, organizate de şcoală sau de diferite instituţii extraşcolare.  

Activităţile extracurriculare organizate pot avea conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. O parte dintre aceste activitati sunt cuprinse in proiecte educative. Excursiile 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care 
au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. 
Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat 
opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările 
pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
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serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de aoferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

Aceste activităţi în afara clasei trebuie pregătite cu aceeaşi seriozitate şi cu acelaşi simţ de 
răspundere ca activitatea pentru lecţie. Prin aceste activităţi, educatorul demonstrează, o dată în 
plus, că este o personalitate distinctă a şcolii.  

Prin activităţile extradidactice în procesul instructiv-educativ, elevii desfăşoară o muncă în grup, 
factor deosebit de important care contribuie la cultivarea capacităţilor creatoare: elevii învaţă să-şi 
controleze argumentarea, intră în acţiuni competitive; astfel îşi formulează mai limpede ideile, 
convingerile, făcându-se înţeleşi de alţii şi dezvoltându-şi inteligenţa prin multiple operaţii. 

Desigur şi activitatea individuală pe care o desfăşoară elevii în afara clasei contribuie în mare 
măsură la dezvoltarea orizontului lor cultural-ştiinţific. 

Variatele activităţi cu caracter literar- artistic desfăşurate în afara clasei adâncesc influenţa 
instructiv-educativă pe care o exercită asupra elevilor literatura ca obiect de învăţământ.  

Profesorului, aceste forme de activitate îi oferă posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine elevii, de 
a se apropia mai mult de ei, de a-i înţelege, de a le afla preferinţele, înclinaţiile, atitudinile şi de a-i 
forma pentru viitor, pentru viaţă. 

În general, toate activităţile desfăşurate în afara clasei şi a şcolii în vederea cunoaşterii mai bune 
şi a aprecierii valorilor noastre literare au o puternică influenţă educativă, care poate deveni 
hotărâtoare pentru formaţia elevilor, dacă profesorul organizează bine şi orientează just fiecare 
dintre acţiunile arătate mai sus. Profesorul de literatură are prilejul, prin natura disciplinei predate, 
precum şi prin variatele aspecte ale muncii sale cu elevii în afara clasei şi a şcolii, să le cunoască 
preferinţele, aspiraţiile şi aptitudinile şi să le deschidă perspective pentru viitoarea lor activitate.  

De aceea este necesar ca, la începutul anului şcolar, să fie prevăzute în consiliul profesoral toate 
activităţile în afara clasei, la nivelul şcolii şi al claselor, într-un sistem unitar integrat în planul 
general al şcolii, cu termene de îndeplinire şi cu metode şi procedee de organizare adecvate. 
Responsabilii şi conducătorii diferitelor forme de lucru vor fi numiţi dintre profesori. Activităţile în 
afara clasei presupun certe calităţi pedagogice şi o strânsă colaborare, pe linie metodică, cu munca 
întregii şcoli. Asemenea activităţi pot constitui uneori chiar tematica unor consilii pedagogice, unde 
se pun în discuţie organizarea şi apoi rezultatele obţinute, aspectele şi metodele de lucru, precum şi 
iniţiativa unor profesori cu experienţă, fruntaşi în această muncă. 

Cred că şcoala trebuie să acorde atenţie timpului liber al copiilor. Ne revine obligaţia de a 
organiza activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace la 
căutări, cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste activităţi să acopere cât mai multe 
domenii, cât mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor 
sub toate aspectele. 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 
 
 

Realizat de Mihai Georgeta 
Gradinita cu Program Normal Coada Malului, Prahova 

 
 
 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea grupei de prescolari, a mai multor clase de elevi sau a mai 
multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile atesta că acestea ajută copiii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai bune si li se formează abilități practice diversificate. De altfel, activitățile 
extrașcolare pun accent asupra stimei de sine, sentimentul de împlinire fiind mult mai ridicat. 
     Activităţile extraşcolare completeaza procesul de învăţământ, contribuind la descoperirea şi 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii. Procesul dezvoltării micii generaţii nu poate fi 
redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop se 
folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi:  spectacole, serbari, vizitele şi excursiile, concursurile 
şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea 
intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii 
performanţelor.  

I. Nicola sustine că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o 
posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate 
de norme disciplinare” [5, p. 288]. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii, iar conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu;  

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, 
vizionând spectacole de teatru şi filme , elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

In urma plimbarilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , imaginea 
realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj , iar materialele pe care le culeg sunt folosite in 
activitatile practice, in jocurile de creatie. De exemplu, plimbarile prin parc  toamna , vor ramane in 
suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot 
ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. Ca 
educatoare, trebuie sa tinem seama de particularitatile de varsta si sa incercam sa oferim treptat 
cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale si ingrijirea lor. 

Totodata, excursiile si taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre 
tara lor, contribuie la educarea dragostei, respectului fata de natura si arta. Prin excursii isi dezvolta 
dragostea dragostea pentru tara, cunosc locurile unde s-au nascut si crescut diferiti artisti, scriitori, 
dar pot sa si vada operele lor. 

O alta modalitate eficienta de cultivare a  simtului artistic al prescolarilor o constituie serbarea , 
care contribuie la dezvolatarea armonioasa a personalitatii lor. De asemenea, o alta forma de 
activitate extracurriculara in gradinite o constituie vizionarile si spectacolele, prin care copilul se 
intalneste cu lumea minunata a artei.      
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In concluzie putem spune ca activitatea extrascolara este  o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde interes, punand accent pe creativitate ,atât 
în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  Astfel, activităţile extraşcolare generează 
relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevisi ii responsabilizeaza pe cei mici şi o atitudine justă 
faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor 
asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor.  
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PROIECT ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ ,,ȘCOALA ALTFEL” 
 
 

prof. înv. primar Mihai Ramona- Cristina 
Școala Gimnazială Brădeanu, Jud. Buzău 

                       
 

 Titlul: Ne hrănim sănatos! 
Clasele: CP-IV 
Argument: ,,Mâncăm pentru a trăi, nu trăim pentru a mânca”, un motto care ar trebui să ne 

călăuzească viața. De aceea ,este necesar ca părinții să-i hrănească pe copii cât mai sănătos posibil, 
evitând mâncărurile tip fast-food, implicându-i în activități de preparare a deserturilor în casă, a 
salatelor și feluritelor meniuri bazate pe legume și fructe. 

Scop:  
-dezvoltarea deprinderilor de preparare a unui salate; 
- dezvoltarea deprinderilor de preparare a unui tort; 
-fomarea capacităților de lucru în condiții igienice; 
-dezvoltarea gustului estetic; 
Obiective: 
-să indice ingredientele necesare preparării salatei, tortului; 
-să taie fructele și legumele; 
-să pregătească frișca și crema pentru tort; 
-să asambleze tortul și să îl orneze; 
-să așeze produsul finit (salata de fructe și orientală) într-un bol și să îl  orneze; 
-să respecte normele de igienă impuse; 
-să facă curățenie la locul de munca; 
Grup țintă:  elevii școlii 
Resurse: 
- umane: elevii  
-materiale:  șort, zahăr, esența de rom, lapte, fructe, legume fierte, ulei, oțet, măsline, frișcă 

lichidă, boluri, cuțit, tocator, ligheane, platouri, servețele, prosoape de hârtie. 
-spațiale: sala de clasă 
Desfășurare:  
-băncile sunt așezate în formă de U, catedra în mijloc; 
-pe catedră sunt puse ingredientele și elevii le recunosc; 
-învățătoarea enumeră etapele obținerii produsului finit; 
-elevii taie fructele și legumele, sub supravegherea învățătoarei; 
-se pregătește frișca și crema pentru tort cu mixerul de mai multi elevii prin rotație; 
-se monteaza tortul intitulat ,, SCOALA ALTFEL”; 
- fiecare elev își vor orna dupa plac bolul cu salată ; 
-jurizarea salatelor și premierea. 
Rezultate asteptate:  
-o activitate desfăsurată în condiții de igienă deplină; 
-bolurile cu salate și tortul să fie prezentate estetic; 
-activitatea se încheie cu efectuarea curățeniei pe banci și în clasă. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educational 
 
 

Mihăilă Cristina Ana - prof. înv. primar, 
L.T.A ”Romeo-Constantinescu ”Vălenii de Munte, Prahova       

 
 

Motto: 
 
„Să nu-i educăm pe copiii nostri pentru lumea de azi.Aceasta lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari si nimic nu ne permite să stim cum va fi lumea lor.Atunci,să-i invătăm să se 
adapteze.”(M.Montessori). 
    Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie, caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care se reuşeşte să se pună bazele 
formării personalităţii acestuia.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Astfel, fără a 
nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  
  Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.  

Activitati   extrascolare                                                                                                    
Vizitele  la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
   Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
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orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 
   Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media şi-n 
special de televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 
copiilor noştri în persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate, slabe dezvoltate intelectual. 

Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen care au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere. .  
   Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 
vedere educativ ,importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă şi de asemenea ,au un rol formativ motivant, 
important in dezvoltarea personalitatii lor.   

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru 

o activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 sunt caracterizare de optimism şi umor; 
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

In concluzie ‚activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor 
extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

    Bruner (pedagog american ,1970) considera că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”Insă,asa cum aprecia G.Cosbuc,” ca să poţi povesti sau cânta copiilor, 
trebuie să-i  iubeşti, să cauţi să pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc, să ştii să cobori până la 
nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; 
într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil”.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor învăţâmant preşcolar MIHĂILĂ MARIANA 
Gradinita cu P.P. „DUMBRAVA MINUNATA” Giurgiu 

 

 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu 
copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în 
orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această societate plină de pseudo-cultură.  

Prin activitatile extracurriculare desfasurate in gradinite se urmareste completarea procesului 
didactic, organizarea rationala si placuta a timpului liber. O cerinta foarte importanta vizand 
optiunea pentru astfel de activitate este selectionarea din timp a suportului teoretic in functie de 
interesele si dorintele copiilor si ordonarea lor intr-un repertoriu cu o tema centrala. 

Activitatile extracurriculare organizate in gradinite pot avea continut cultural, artistic sau 
spiritual, continut stiintific si tehnico-aplicativ, continut sportiv sau pot fi simple activitati de joc ,de 
participare la viata si activitatea comunitatii locale. 

In cadrul activitatilor extracurriculare cu o deosebita influenta formativa sunt incluse toate 
formele de actiuni care se realizeaza in afara programului propriu zis : plimbari, iesiri in natura, 
excursii, serbari cu diferite ocazii, concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite, 
parteneriate scolare pe diferite teme, etc . 

In activitatile organizate in mijlocul naturii si al vietii sociale, prescolarii se confrunta  cu 
realitatea printr-o percepere activa, investigatoare, prin actiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul inconjurator, a unor zone geografice si locuri istorice.In cadrul  activitatilor 
in aer liber, prescolarii isi pot forma sentimentul de respect si dragoste pentru natura, de ocrotire a 
speciilor pe cale de disparitie. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale  constituie un mijloc 
de a intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru.  

Spectacolele, serbarile, vizionarile (teatrul de papusi) constituie o alta forma de activitate 
extracurriculara in gradinite, prin intermediul carora copilul face cunostinta  cu lumea minunata a 
artei. Aceasta forma de activitate il pune pe cel mic atat in calitate de actor cat si de spectator in fata 
unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum si in faptul ca se apeleaza in permanenta la 
afectivitatea copilului.  

Prin organizarea unor concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltam dragostea si interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
si personalitatea lor suferind modificari pozitive, putand usor depista tinere talente artistice in 
vederea cultivarii si promovarii lor.  
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Activităţile extraşcolare pe care încep să le practice copiii de la vârste fragede joacă un rol 
important în creşterea şi dezvoltarea lor. Aceste preocupări suplimentare oferă copilului 
posibilitatea de a se mişca, de a interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, 
experimenta. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le 
potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care 
le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului 
prescolar, 3-4/2006, 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL  EDUCAȚIONAL 
 
 

Învățător Mihăilescu Viorica 
Școala Gimnazială „Ion Haulică” Ipatele 

Comuna Ipatele Județul Iași 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens .  
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ PRIN METODE ACTIV- PARTICIPATIVE 
 
 

Mihalache Ana-Maria,  
Colegiul Național ,,Grigore Moisil” Onești 

 
 
În societatea modernă au loc o serie modificări care determină transformări de amploare ale 

mediului înconjurător. Populaţia globului este într-o continuă creştere, urbanizarea e tot mai 
accentuată, terenurile sunt exploatate şi utilizate necorespunzător, cresc emisiile de dioxid de 
carbon, un număr mare de substanţe poluează apa, aerul şi solul. 

 
Oamenii trebuie să devină conştienţi de importanţa menţinerii echilibrului naturii şi să 

acţioneze în vederea rezolvării problemelor actuale legate de mediu. 
 
Educaţia ecologică urmăreşte formarea unei atitudini de respect şi grijă faţă de natură. În 

şcoală, în acest sens, se desfaşoară activităţi extracurriculare, cursuri opţionale, iar o serie de 
discipline tratează teme referitoare la poluare. Abordarea interdisciplinară oferă o imagine de 
ansamblu asupra problemelor de mediu, dă posibilitatea realizării unor conexiuni şi conduce la o 
înţelegere mai profundă a fenomenelor. Se formează o cultură ecologică bazată pe însuşirea de 
cunoştinţe şi pe explicarea fenomenelor. Elevii dobândesc priceperi şi deprinderi de observare a 
naturii astfel încât, să devină cetăţeni sensibili şi receptivi faţă de problemele de mediu, iar 
resursele naturale să fie expoatate eficient, în vederea unei dezvoltări durabile. 

 
În lecţiile de chimie, se pot folosi noţiuni învaţate la disciplinele geografie, biologie, economie, 

fizică, în scopul atingerii obiectivelor educaţiei ecologice prin activitaţile interdisciplinare 
efectuate. 

 
La clasa a XII-a, în cadrul lecţiei “Impactul poluării asupra mediului”, pentru o mai bună 

înţelegere a fenomenului de poluare a atmosferei cu freoni, am folosit o abordare interdisciplinară. 
 
Însușirea cunoștințelor s-a realizat printr-o participare activă a elevilor. Metodele didactice 

utilizate, conversația, problematizarea, modelarea, metoda activitații cu fișe, metoda descoperirii, 
instruirea asistată de calculator, au contribuit la înțelegerea conținutului de învățat. 

 
Elevii au avut de efectuat acasă o temă, fiind organizaţi pe grupe: 

 
-grupa 1- întocmirea unui rebus folosind cunostinţele despre compuşii halogenaţi; -

grupa 2-proiect cu tema “Ozonul stratosferic”-prezentare Power Point; 
 
-grupa 3-proiect cu tema “Efectul radiaţiilor ultraviolete asupra organismelor vii”-prezentare 

Power Point; 
 
-grupele 4, 5-proiect cu tema “Gânduri despre natură”; 
-grupele 6, 7-întocmirea unor postere cu tema “Mesaj pentru oameni”. 
Lecţia s-a desfăşurat pe baza materialelor pregătite de elevi. 

 
Gânduri despre natură 

“Acela care plantează copaci iubeşte pe alţii, nu numai pe el”. (Thomas Fuller) 
“Natura pictează pentru noi, zi după zi, imagini de o infinită frumuseţe”.(John Ruskin) 
“Natura-acest Paradis regăsit din care vrem neapărat să ne autoalungăm”.(Vasile Ghica) 
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Concluzii: 

 
Integrarea în lecţiile de biologie a unor noţiuni despre poluare, învăţate la alte discipline, a 

permis atingerea cu succes a obiectivelor propuse. Elevii au folosit bine informaţia scrisă, în 
realizarea proiectelor. Au analizat consecinţele dezechilibrelor generate de procesele chimice 
poluante, folosirea necorespunzătoare a produselor chimice precum şi modalităţile de reducere, 
eliminare şi prevenire a poluării mediului înconjurător. 

 
Pe baza informaţiilor ştiinţifice învățate au descris şi explicat procese şi fenomene din mediul 

natural şi social. Au recunoscut problemele de interes general la care poate răspunde chimia. Şi-au 
exprimat poziţia asupra utilizării neraţionale a resurselor naturale, a modului în care activitaţile 
antropice afectează echilibrul ecologic. 

 
Participarea conștientă și activă la lecție a condus la o mai bună înțelegere a conținutului de 

învățat. 
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Rolul activităților extrașcolare în formarea personalității elevului 

 
Prof. înv. primar Mihalcea Iulia 

Şc. Gimnazială Izbiceni, Olt 
 
 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. 
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 
 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 
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În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple 
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel 
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților 
declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc 
emoții puternice. 

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel 
transmițând sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și 
părinții ar contribui la aceste momente. 

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL” LUMINA CRĂCIUNULUI” 
 

 
Prof. înv. preşcolar Mihan Chivuţa 
Prof. înv. primar Humiţa Grigore 

Liceul Tehnologic “ Nicolae Stoica de Haţeg”, Mehadia 
 

 
Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească în rândul românilor. 

Românii au fost din totdeauna păstrători de tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti. 
 
Punctul de pornire în desfăşurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai 

multe  despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi de Anul Nou. 
 
Copiii, iubesc sărbătorile creştine, îşi îmbunăţesc cunoştintele  prin aflarea mai multor poveşti, 

legende despre trecutul  neamului nostru. Totodată le plac şi mai mult sărbătorile creştineşti nu 
pentru latura lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moş Nicolae, Moş Craciun şi de 
aceea cu ajutorul părinţilor vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi semeni. 
Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la conştientizarea faptului că sărbătorile 
şi tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe. 

 
Scopul proiectului: Proiectul îşi propune ca elevii să-şi îmbunătaţeasca cunoştintele despre 

cunoaşterea  tradiţiilor şi obiceiurilor  creştineşti de Crăciun  şi Anul Nou. 
 
Obiectivele proiectului sunt: semnificaţia sărbătorilor în sufletul românilor; 
- desfăşurarea unor activităţi didactice cu teme  creştine; 
- colecţionarea şi prezentarea unor imagini  de la diferite evenimente  creştine; 
- cunoaşterea şi descrierea tradiţiilor şi obiceiurilor creştine; 
- încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional şi creştin în sala de clasă; 
- promovarea  unor materiale ; 
- conştientizarea acestora cu privire la importanţa  sărbătorilor la români şi rolul lor în educarea 

copiilor din perspectivă creştină; 
- implicarea acestora în activităţile şcolare; 
 
Grupul ţintă: elevii claselor I-IV şi preşcolari; cadrele didactice din şcoala, părinţi, cetăţeni ai 

comunei Mehadia. 
 
Materiale:-coli albe şi colorate pentru ornamente, acuarele, creioane, markere, calculator, 

costume şi decoruri pentru programul artistic. 
 
Financiare: autofinanţare, părinţi, eventuale sponsorizări; 
 
Evaluarea proiectului: expoziţii cu lucrări ale  copiilor; programul artistic (scene din piesa de 

teatru fotografiate şi filmate); portofoliu; album foto cu poze din timpul serbărilor. 
În timpul implementării proiectului vor fi afişate la şcoală pliante informative şi fotografii din 

timpul desfăşurării activităţilor. Se vor organiza expoziţii cu lucrările copiilor la şcoală şi în revista 
şcolii. 

Vor fi promovate pe plan local, în cadrul scolii, imagini de la activităţile desfăşurate. 
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Importanța activităților extrașcolare și extracurriculare 
 
 

Mihăilescu Luminița Mariana 
Liceul Tehnologic Târnăveni 

 
 

Activitățile extrașcolare și extracurriculare contribuie la formarea personalității elevilor. Deși, 
de-a lungul anilor au luat diferite forme și denumiri, aceste activități au avut ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut. 

Clasicii pedagogiei universale au insistat pe necesitatatea educației permanente, pe tot parcursul 
vieții. Comenius consideră, în scrierile sale că, pentru fiecare om, viața este o școală, „de la leagăn 
până la mormânt”. De aceea, astăzi, educația este concepută ca un continuum existențial, a cărui 
durată se confundă cu însăși durata vieții și nu este limitat în timp (vârsta școlară) și închis în spațiu 
(clădiri școlare). 1 

În contextul schimbărilor dar și al dezvoltării societății contemporane, educația tinde spre o 
învățare pe tot parcursul vieții, depășind limitele curriculumului școlar. Educația permanentă tinde 
să devină o realitate incontestabilă și de o importanță vitală pentru societatea contemporană. 

Educația nonformală reprezintă ansamblul acțiunilor pedagogiceproiectate și realizate într-un 
cadru instituționalizat extradidactic sau /și extrașcolar sub îndrumarea unor cadre didactice 
specializate. Această formă a educației completează educația formală/de bază, căreia îi este 
complementară, asigurând o învățare mai mult implicită, practică, interdisciplinară. Ea se realizează 
sub egida școlii, ca activitate extracurriculară (cercuri, serbări, concursuri, excursii), cât și 
extrașcolar, în instituții specializate în instruirea nonnformală (centre, case, cluburi ale elevilor, 
tabere pentru elevi) și are menirea să valorifice, prin forme și metode specifice, conceptul de 
educație globală ce vizează formarea-dezvoltarea integrală a personalității. 2 

Omul este singura fiinţă care trăiește și își păstrează un rost nu numai biologic, ci şi spiritual, 
fapt datorat în genere educaţiei, care trebuie să fie permanentă, continuă, omniprezentă şi creatoare 
de valori. O educaţie fără valori ar fi  imposibilă şi inimaginabilă. Sistemul de valori îi acordă 
educaţiei în plan individual şi istoric caracter durabil. Educaţia permanentă înseamnă educaţie pe tot 
parcursul și în toate momentele vieţii. Continuitatea este principiul fundamental al educaţiei, 
conform căruia fiinţa umană este supusă influenţei educaţionale încă de la naştere. Totodată, ea 
presupune formarea unor comportamente specifice educaţiei prin integrarea individului uman într-
un sistem de învăţământ, fiind o abilitate cu deprindere de muncă intelectuală şi cu atitudine 
pozitivă faţă de învăţare.  

Educația permanentă se desfășoară pe două coordonate esențiale: temporală – se desfășoară pe 
tot parcursul vieții, și spațială – în cadrul instituției de învățământ dar și în afara școlii.  

Fiecare ființă umană învaţă în cele mai diferite contexte - la şcoală, acasă, în grupul de prieteni, 
prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu ceilalţi etc. Altfel spus, putem învăța în orice 
context, în orice situație, în orice moment activ. 

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, învăţarea în contexte nonformale este 
considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, 
care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare 
depinde de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea cunoştinţelor şi 
competenţelor dobândite.  
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 

Prof. inv. presc Mihes Carmen-G. P. N. NR 2 CHISCAU 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. 

Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. 

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură.       
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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„ROLUL ŞI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 LA GRADINIȚĂ” 

 
 

Mihoc Laura Rebeca 
Profesor pentru învăţământul preşcolar 

Grădiniţa cu program normal nr. 2 Budureasa-Grui, jud. Bihor 
 
 
Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 

preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 
multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe. Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. 

- Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, 

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
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Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, picture, etc. 

La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în 
afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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ACTIVITATEA EXTACURRICULARĂ 

 
Prof. Înv. Preșcolar Mija Adina Nicoleta 

Șc. Gim. Ion Bianu/ Grădinița cu program normal Valea Lungă 
 
 

Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în grădiniță în afara activităților 
obligatorii sau activități în afara grădiniței. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoara sub 
îndrumarea atentă a educatoarelor. 

Sunt importante aceste activități? Da! De ce? Aceste activități urmăresc lărgirea și adâncirea 
influențelor exercitate în procesul de învățământ, valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile 
copiilor, organizează într-o manieră plăcută, relaxantă, timpul liber al copiilor. Totodată ele au un 
efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup, sunt caracterizate de optimism și umor, creează un 
sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților. De asemenea, aceste genuri de activități 
au un caracter colectiv care conduce la sudarea legăturii între copiii, îi învață să trăiască în grup. 
Copiii își dezvoltă spiritul de inițiativă în voie. Aceste activități contribuie la dezvoltarea 
personalității armonioase a copiilor. 

Care sunt aceste activități? 
Activități extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt: plimbările, excursiile, 

drumețiile, vizitele. 
În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, copiii se confruntă cu 

realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător. 

Copiii dobândesc o mare cantitate de informații despre munca omului, își formează reprezentări 
simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor, despre frumusețile și bogățiile patriei, despre trecutul istoric al poporului 
român. 

Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acestor activități preșcolarii își pot forma 
sentimentul de respect și dragoste pentru natură, pentru muncă, om și realizările sale. 

În urma plimbărilor, excursiilor, drumețiilor, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen și modelaj; iar cu materialele culese 
își îmbogățesc simțitor jocurile de creație și activitățile practice. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice- constituieun mijloc de a intui și prețui 
valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului român. 

Prin activitățile cu caracter ecologic, preșcolarii își vor însuși un set de valori care îi vor 
determina să manifeste grijă pentru mediu, precum și să posede motivație, dorință pentru a participa 
la acțiuni menite să îmbunătățească starea mediului. 

Vizionările și spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădinițe, prin 
care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. 

Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul ca apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Aceste activități pot constitui o sursă de informații, dar și un punct de plecare în organizarea 
unor acțiuni interesante. 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un izvor nesecat de 
satisfacții, bucurii, crează buna dispoziție, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic 
și psihic. Importanța lor educativă constă în conținutul artistic prezentat, precum și în atmosfera 
sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm 
copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos. 
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Prin organizarea unor concursuri dezvoltăm dragostea și interesul copiilor pentru frumos, 
sensibilitatea și personalitatea acestora, putem depista tinere talente artistice în vederea cultivării și 
promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca o completare a activităților sportive. Copiii participă cu multă 
plăcere la acestea.  Ele contribuie, pe lângă dezvoltarea armonioasă a organismului, și la menținerea 
unei bune dispoziții a copiilor și la înveselirea lor. 

Toate aceste activități contribuie într-o mare măsură la destinderea copiilor, la realizarea unei 
atmosfere relaxante și constructive.  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Prof. Milea Ana-Maria 
Şcoala Gimnazială comuna C.A Rosetti, Judeţul Buzău 

 
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot 
fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese 
de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copiii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

 I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare” . 

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util şi 
plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea utilităţii 
organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
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a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

 
 
Bibliografie: 
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.  
2. Gârboveanu, M., Creativitatea elevilor în procesul de învăţământ, Bucureşti, Litera 
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3. Hubenco, T., Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
 
 

Educatoare-Milea Maricica 
Şcoala Gimnazială ,,Prof. Panaite C. Mazilu"-Broşteni/Vrancea 

 
 
 
Motto: 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar în acest caz parteneriatul educaţional devine o necesitate. 
 
 
În opinia mea, activităţile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 

gândirea şi complexitatea procesului de invăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi aptiudini ale copiilor.  

 
Având un caracter atractiv, copii participă cu insufleţire şi dăuire la astfel de activităţi, imbinând 

utilul cu plăcutul.Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antrenează copiii in 
activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare –
invăţare. 

 
Inainte de toate, este insă important ca educatorul insăşi ăfie creativ, pentru ca numai aşa poate 

să aducă in atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la imbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă şi cultură. 
 
Când participă la o activitate extraşcolară trebuie să ţinem cont întotdeauna, ca obiectivele 

instructiv-educative să primeze dar in acelaşi timp să reuşim sa prezentăm in mod echilibrat şi 
momentele recreative şi de relaxare. 

 
 
În şcoala contemporană, o educaţie eficientă depinde de gradul în care se pregăteste copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine, de asemenea şi de măsura in care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţi copiilor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului 

prescolar, 3-4/2006,  
2. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

MILEA SORINA MARIANA 
 
 
Activităţile extraşcolare contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor în diverse 

domenii artistice. Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea 
instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul activităţilor ci şi în alte forme de activitate care 
contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi 
pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor.  

Activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole 
cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie,  
concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată 
situaţiei, declanşând anumite sentimente. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în sala de grupă. Metodele și tehnicile moderne, activ-
participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i îndeamnă să-și 
pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de potrivite în educarea 
copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. Aceste metode sunt utile, pentru 
că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața socială a copilului; dezvoltă gândirea 
creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea conținutului prin proiectarea în lucrările 
plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția unor raporturi noi de cunoaștere și 
autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a copilului și elevului, a empatiei ca 
fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt. În învăţământul preşcolar 
avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru 
o mai bună integrare socială.  

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii.  

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, activități de voluntariat ,finalizare de proiecte etc., 
desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, 
activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte grădiniţe. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate, formându-se astfel anumite 
competenţe. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în 
propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 
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Activităţile extracuriculare sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul producându-
le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În 
cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi. 

Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, 
căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le 
păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 

Consider  că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu ajutorul 
tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi 
extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi 
îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea 
viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu 
ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor 
extracuriculare. 

 Copii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și 
bucurie în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor 
au ilustrarea poveștilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor 
artistico-plastice.  Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între 
elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite.  
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ACTIVITAȚILE EXTRACURRICULARE- 
ROL INTEGRATOR ȘI SOCIALIZATOR 

 

 
Prof. Înv. Primar - Militaru Daniela Ramona 

Șc. Gim. ,,Sf. Nicolae,, -TG.-Jiu 
 
 

Educația este cea care trebuie să facă o lume mai bună,mai dereaptă,mai iubită și iubitoare,în 
care valorile tradiționale ,universale,existentiale să respecte invariabil cultura,tradițtiile si dorințele 
națiuniilor și ale fiecărui individ,folosind asta pentri propria dezvoltare și propria devenire. 

Procesul educațional îmbraca și forme de muncă didactica complementare lecției obișnuite. 
Acestea sunt activități desfașurate în școală,în afara orelor de clasă și cele desfășurate în afara 
școlii.Ele sunt activitați extracurriculare și se desfașoară sub îndrumarea atentă a 
învațătorului.Asemenea tipuri de activitate am desfășurat și eu cu elevii clasei,activități ce au 
cuprins excursii,drumeții,vizite,programe artistice susținute de elevi,spectacole,întalniri cu persoane 
care își desfășoara activitatea în diferite domenii,participari la activitatile Cenaclului de ziaristică și 
creație literar artistică al Bibliotecii din localitate. 

,,Drumețtia te învață mai mult decât zece biblioteci la un loc,, -N. Iorga 
Activitățile sunt apreciate atat de către elevi,cat și de factorii educaționali pentru că: 
-urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățămant,valorifică și 

dezvoltă interesele și aptitudinile elevilor,organizează  într-o manieră plăcută, relaxantă, timpul 
liber al școlarilor, formele de organizare au un caracter recreativ, elevii  iși manifestă spiritul de 
inițiativă,au un efect pozitiv pentru munca desfașurată în grup,sunt caracterizate de optimism și 
umor, crează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților, contribuie la dezvoltarea 
personalității armonioase a copiilor. 

Prin activitățiile extracurriculare mi-am propus să contribui la dezvoltarea unor  atitudinii și 
comportamente democratice la elevi,stimuland spiriul de întajutorare și solidaritate de grup,spiritul 
critic,capacitatea  de argumentare,de a acționa si de a rezolva probleme în mod responsabil. 

În organizarea activitaților am beneficiat și de ajutorul părinților .Acestia au fost prezenti  
alaturi de copiii lor in excursii,drumeti,vizite și spectacole.Ca urmare,creste substanțial implicarea 
sistematica în viața scolii.Constatarea pe care am făcut-o,ca urmare a finalitătilor activităților 
desfașurate este faptul că elevii au devenit mai responsabili,mai respectoși unii fata de altii,încep să 
se cunoasca și prin prisma părintilor,sunt mai implicati și mai ambițioși. 

Am inceput să descopăr talente în rândul elevilor mei în multe domenii.Am obtinut locul I in 
fiecare an la Concursul ,,Tinere talente,, organizat in fiecare an in scoala ,Locurile I,II,III la 
Concursul  Interjudetean de Arte vizuale și Abilitati practice ,,Târgul Floriilor,, locul I și III la 
concursul ,,Parada costumelor din materiale reciclabile,,. 

Prin organizarea programelor artistice deosebite în care copiii, înca din clasa pregatitoare,pe 
lângă scenete,cântece și poezii au prezentat dansuri moderne si populare,programe prezentate la 
întrunirile cu parintii,la activitatile în cadrul scolii,in cadrul Priectulul Erasmus++abc, La Scoala 
Populara de Artă, elevii au fost atrasi de acestea si acum sunt inscrisi in formatiile de dansuri 
populare si moderne de la unitatea mentionata mai înainte. 

Aceste activitati i-au determinat sa fie mai dezinvolți, să aibă preocupări comune, să fie mai 
uniți, i-au ajutat să formeze un grup omogen,pentru ca ei iși acordă sprijin,se ajută unii pe alții 
pentru a reuși și pentru ca întregul colectiv să fie apreciat. 

Excursia ca si activitate extracurriculară permite o abordare interdișciplinara,făcând apel la mai 
multe dișcilpine-Comunicare în limba româna-Explorarea mediului-Istorie-Geografie-Educatie 
ecologica-Educatie civica-Religie.Am  pregatit și organizat mai multe excursii temtice-,,Să ne 
cunoastem județul ,,-,,Pe urmele stramosilor,,-Animalele de azi si cele care au disparut,,.Am să 
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exemplific aspecte privitoare la proiectarea și organizarea excursiei organizate cu clasa pe 
intinerariul Tg.-Jiu –Hateg-Hunedoara-Deva. 

Tema activitatii-Valori istorice 
Tipu activitatii-Practic –educative 
Cu o zi înainte deplasarii le-am reamintit elevilor traseu,obiectivele care vor fi vizitate,normele 

de conduită ce vor trebui respectate,le-am dat sfaturi privind ținuta,hrana,igena necesare pentru cele 
doua zile de excursie,am anunțat ora exactă de plecare,punctualitatea fiind absolut obligatorie 
pentru toți.Elevii au fost împărtiti in grupe  pe baza inteligențelor multiple,li s-au împarțit fișe de 
lucru,în care au notat informațiile culese pe tot parcursul  excursiei in funsție de sarcinile stabilite- 

A.Grupa fotografilor, 
B.Grupa istoricilor, 
C.Grupa sanitarilor, 
D.Grupa Organizatorilor. 
Pe parcursul excursiei i-am indrumat și i-am sprijinit pe membrii grupelor în realizarea 

sarcinilor. 
Rezultatele excursiei s-a materializat prin realizarea unui pliant,unei minicarti cu benzi desenate 

,a unor compuneri despre impresiile lor și a unui album. 
Realizarea obiectivelor urmarite în activitatile exracurriculare depinde de măiestria 

învățătorului,de dragostea lui față de copii,de modul creator de abordare a temelor prin punerea în 
valoare a posibilităților și resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Beneficiul activităților extrașcolare în procesul educativ 

 
Milos Manuela Nicoleta 

Colegiul Tehnic Carasan Resita 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mul tmai ridicat. 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
         
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
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a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Educatia extracurrriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viata civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la 
cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm scoala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că, în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 
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Manifestarea activităților extrașcolare in procesul instructive-educativ 

 

Miloș  Maria Carmen                                                                   
Colegiul Tehnic Cărășan Reșița 

 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. Serbările școlare marchează 
evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în dezvoltarea artistică a 
copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

 Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

 În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

 Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar  când am 
coordonat clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extracurriculare. 
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 În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVIĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 
 

Autor: Milosteanu Diana Nicoleta 
 
 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.Asupra individului se exercită o multitudine de 
acţiuni şi influenţe educaţionale de-alungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de 
realizare a pregătirii pentru viaţă: 

-educaţia formală școlară,  
-nonformală extrașcolară,  
-informală cunoştinţele pe care individul le preia zi de zi  în familie, cu prietenii, pe stradă, 

în mass-media. 
Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea 

influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale. 
Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ.  

Acţiunile educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea 
diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană.În societatea contemporană, 
problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocatede schimbările care se produc în toate 
domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre 
universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. (in acest motiv, un curriculum unitar nu 
mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o 
realitate de necontestat. Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care 
era centrată pe achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii.  

Această concepţie presupunea verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării 
profesionale şi sociale.  
Accentul este pus  acum pe aplicarea practică, al cărei rol este dea consolida informaţiile, de aforma 
deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.    

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii.   

La fel de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Printre activitățile 
extrașcolare cele mai indicate pentru cei mici se numără excursiile, drumețiile, vizionările de filme, 
piese de teatru sau spectacolele de magie. Prin participarea la astfel de evenimente, îi ajutam pe 
copii să își dezvolte abilitățile de comunicare și socializare, de observație, de dezvoltare a culturii, 
memoriei și imaginației. Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să 
depindă obiceiuri pozitive, care în timp să îl ajute să se descurce singur în orice situație. Indiferent 
ca printre activitățile extrașcolare pe care le alegeți pentru copilul dumneavoastră se află cele de 
teatru, muzica, artă, gimnastică, înot, arte marțiale, fiecare dintre acestea îl va ajuta pe cel mic să își 
facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el și să își dezvolte noi hobby-uri. În plus, oamenii 
de știință au explicat ca participarea la astfel de activitati reduce riscul aparitiei depresiei si a 
consumului de alcool si droguri.  

De asemenea, copiii vor fi mai motivati sa reuseasca in tot ceea ce si-au propus si vor reusi sa 
obtina note mari la scoala, deoarece isi vor dezvolta capacitatile de invatare, cultura generala, 
memorie, simt critic, etc. Activitatile sportive sunt preferatele celor mai multi parinti, pentru ca 
acestea ii ajuta pe copii sa aiba o viata ordonata, sa aiba un program stabilit, pe care il respecta 
zilnic, un regim alimentar si un stil de viata sanatos. Chiar si esecul in aceste activitati ii va invata 
pe copii cateva lectii valoroase, cum ar fi ca pentru obtinerea succesului este nevoie de mai multa 
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munca, perseverenta, dar si de pasiune. Mai mult, activitatile extracurriculare ii ajuta pe cei mici sa 
se adapteze mult mai usor la conditii si medii noi si uneori dificile si sa lucreze sub presiune. 
Experienta dobandita in acest mod ii ajuta sa isi pastreze concentrarea si eficienta, indiferent de 
temperaturi, de zgomote sau de factorii disturbatori din jur. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul 
şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.  

Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 
Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi.Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor 
personaleşi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară 
într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Activităţile extracurriculare au 
menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o 
sursă educaţională.  

 Este necesar ca în activităţile extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar 
trebuie să fie integrate în modbechlibrat şi momente recreative. Activităţile extraşcolare, în general, 
au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului 
copiilor încă din clasele primare, deoarece suntfactorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili 
sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvatăsituaţiei, declanşează 
anumite sentimente. mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şinu prin produsul realizat de 
acesta. Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă 
sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.Copiii au nevoie de acţiuni care să 
le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se 
emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 
Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul 
decooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi.Elevii se autodisciplinează, prin faptul că 
în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor  şi resurselor  de care dispune clasa de elevi. 

 
Bibliografie: 
 
1.Cosmovici, Andrei,  Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi 
2.Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 
3.Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti 
 

547



IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN SĂPTĂMÂNA                 
„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

                                                                                 
Prof. înv. preşcolar  Miloş Luminiţa Loredana 

Grădiniţa cu Program Prelungit Bocşa 
Caraş-Severin 

 
 

"Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" este un program educativ dedicat 
activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Scopul programului este implicarea şi stimularea 
participării preşcolarilor la activităţi diverse prin care să fie puse în valoare aptitudinile, 
talentele şi capacităţile lor în diferite domenii. 

Programul a fost gândit pentru ca profesorii să îi implice pe copii în activităţi de educaţie 
non-formală, care să pună în valoare talentele, competenţele şipreocupările extraşcolare în 
domenii cât mai diverse. 

Programul cuprinde acelaşi număr de ore ca o săptămână normală de cursuri. Au loc 
activităţi culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de voluntariat, de responsabilizare socială, de 
implicare in societate, activităţi educaţionale pentru sănătate, educaţie ecologică, protecţia 
mediului, educaţie rutieră, prevenirea incendiilor. 

Se valorifică experienţa cotidiană a fiecărui copil, se creează condiţii pentru ca fiecare să 
înveţe în ritm propriu apreciindu-se progresul fiecăruia, se adaptează activităţile la nivelul şi 
specificul vârstei. Şcoala este şi ea mai aproape de comunitate prin implicarea unor specialişti, 
personalităţi culturale şi organizaţii în desfăşurarea demersului didactic. 

Activităţile din această săptămână dau copiilor posibilitatea de a-şi folosi gândirea 
creativă, plină de ingeniozitate, de a cerceta şi găsi rezolvări la situaţii-problemă folosind 
experienţa de viaţă, cunoştinţele şi capacităţile dobândite la toate disciplinele. Ei învaţă: să 
înveţe, să caute, să adune informaţia, apoi s-o acceseze şi s-o gestioneze. Copiii văd astfel 
legăturile care există între discipline dar şi legăturile acestora cu viaţa. Se promovează 
cooperarea, copiii sunt încurajaţi să-şi stabilească roluri în grup, să lucreze pe rând la ceea ce 
simt că se pricep, să împartă materiale, să se asculte reciproc, să-şi împărtăşească opinii şi să 
se ajute unii pe alţii. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 
memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 
originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc 
ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive, stimulează 
şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 
Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit 
şi au creat opere de artă. În urma plimbărilor,  

excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în 
cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile 
practice, în jocurile de creaţie. 

548



La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură 
cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească 
şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii copiii îşi 
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Activităţile complementare concretizate în 
excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. 

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
grupa de preşcolari.  
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educativ 

Mimi Mindruta 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 
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Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs.  

De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, 
estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile 
extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, 
timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.” - afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Valentele educative ale activitatilor extrascolare 
 
 

Prof. Inv. primar MINDA CORINA  
Liceul Teoretic “ Al. Mocioni “ Ciacova 

 
 
Schimbarile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Una dintre aceste 

provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice pentru a răspunde nevoilor de 
cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal , sa urmareasca  construirea unui climat şcolar prietenos, 
în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării.  

Activităţile extracurriculare  au caracter complementar activităţilor de învăţare realizate la 
clasă, au finalităţi menite să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin 
programele şcolare, urmăresc imbogatirea  informaţiei şi cultivă interesul pentru diferite domenii 
de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, cu rol de „curriculum suplimentar”.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.  

Caracteristicile activităţilor extraşcolare:  
-cuprind activitati care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară;  
-sunt complementare activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor;  
-ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate;  
-oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora.  
Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor:  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor 
şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile;  

-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor 
deoarece  valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a 
autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor;  

-activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin 
faptul că au un puternic caracter prosocial;  

-participarea la activităţi extraşcolare aduc o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii.  
Varietatea  activităților extraşcolare evidenţiază faptul că, în timp, tipologia lor a crescut foarte 

mult: 
-Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele  

-Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, operă, balet pot constitui surse de informații, dar în 
același timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa 
gustul pentru frumos.   

De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un model de conduită 
pentru  elevi (scriitori, medici, avocaţi, preoţi, etc.).  

În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot 
cunoaște realizări ale semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au 
trăit și au creat opere de artă.   
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a 
noi cunoştinţe.  

Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai multor 
elevi, ce fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp..    

Prin aceste activităţi pot fi dezvoltate competente de natura celor de comunicare şi 
interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care elevul îşi 
manifestă interesul. De asemenea, scopul  acestor activităţi este să devină un mijloc de a oferta în 
forme variate cunoaşterea directă a realităţilor înconjurătoare printr-un program de activităţi 
organizat, dar flexibil şi adaptabil nevoilor educabililor vizaţi.  

Serbarea şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea 
evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte.  

-Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale 
ştiinţei, tehnicii, artei. Ele  ne dau posibilitatea sapromovăm valori culturale şi etice fundamentale, 
precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, 
putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor.  

Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 
biciclete, de aruncat la ţintă, etc.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei  si constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.   

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată.   

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. înv. primar, Minea Teodora,  
Şcoala Gimnazială Filiaşi 

 
 

"Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 
cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile." Pestalozzi 

 
Şcoala este instituţia care participă într-un mod decisiv la educaţia generaţiilor tinere ale unei 

ţări, la transmiterea valorilor culturale şi morale, la construirea premiselor pentru noi schimbări 
sociale. Impactul şcolii în formarea tinerei generaţii, fiind atât de important, este necesară şi o 
analiză a implicării acesteia şi a valorilor transmise de ea.  

Trăsăturile pozitive de caracter nu se formează  de la sine. Procesul formării lor nu este 
întotdeauna ascendent sau măcar liniar. Eficienţa sa depinde de conținutul muncii, de educație 
moral-civică, de raporturile în care este inclus elevul, de condițiile de viață ale acestuia.      
Conducerea şi organizarea procesului de educație moral-civică, cer învăţătorului să posede o serie 
de  capacități ca: înțelegere a faptelor tipice ale fiecărui elev, tact şi exigenţă în manifestarea unor 
cerințe morale, stimulare şi îndrumare a preocupărilor de autoperfecționare a comportamentului 
elevului. 

Din punct de vedere psihopedagogic, conștiința şi conduita se intercondiționează reciproc, 
formarea uneia neputându-se realiza independent de cealaltă. În structura personalității, ele se 
prezintă sub forma unei unităţi dialectice, cu particularităţi distincte de la un stadiu la altul şi de la 
un individ la altul. 

În consecință, formarea personalității sub aspect moral-civic  reprezintă un proces  de 
interiorizare continuă a moralei sociale. Pe măsura ce înaintează spre stadiile superioare, rolul 
factorilor externi este preluat treptat de cei interni, elevul acționând tot mai mult sub impulsul 
conștiinței sale morale. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.   

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.      
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

554



fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii  au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Excursiile  organizate bianual contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 
iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-
au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează 
pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului 
cultural ştiinţific. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi 
ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci 
şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

In clasele primare serbările şcolare vin în ajutorul afirmării şi formării personalităţii elevului. In 
timpul prezentării programului artistic, elevul artist îi va avea ca spectatori pe colegii de şcoală, 
dar şi pe părinti, cărora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimand trăirile care îl copleşesc. 
Realizarea programului artistic presupune o muncă de căutari şi de creaţie din partea 
învăţătorului.In cadrul serbării învăţătorul este regizor, coregraf, pasionat culegător de folclor, 
poet, interpret model pentru micii artişti. Importanţa unor asemenea festivităţi ocazionate de 
sfârşitul de an şcolar, de Ziua copilului sau sărbătorile religioase, este deosebită. Ele lărgesc 
orizontul spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor 
afective şi sentimentelor estetice. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, trăsăturile pozitive de caracter nu se formează  de la sine. Procesul formării lor nu 
este întotdeauna ascendent sau măcar liniar. Eficienţa sa depinde de conținutul muncii, de educație 
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moral-civică, de raporturile în care este inclus elevul, de condițiile de viață ale acestuia. Conducerea 
şi organizarea procesului de educație moral-civică , cer învăţătorului să posede o serie de  capacități 
ca: înțelegere a faptelor tipice ale fiecărui elev, tact şi exigenţă în manifestarea unor cerințe morale, 
stimulare şi îndrumare a preocupărilor de autoperfecționare a comportamentului elevului. 
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Importanța activităților extrașcolare în procesul educațional 
 

Prof. înv. primar Mirăuță Florența Roxana 
Liceul Tehnologic “ Dimitrie Leonida”, Piatra- Neamț 

 
 
“Educatia este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” ( B. F. Skinner) 
 
Educația extracurriculară participă la formarea personalității depline și armonioase a copiilor 

prin cultivarea aptitudinilor, a talentului, a unui stil de viață civilizat și a comportamentului creativ. 
Activitățile extracurriculare sunt atractive, aduc bucurie, facilitează însușirea de noi cunoștințe, 
dezvoltând prin participarea directă a copiilor simțul practic, manualitatea, operaționalitatea și oferă 
tuturor șansa de a se afirma conform naturii sale.  

Încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii își însușesc  o importantă bază de cunoștințe prin 
contactul direct cu obiectele și fenomenele din jurul său, din mediul imediat apropiat, din natură. 
Astfel că activitățile extracurriculare susțin necesitatea copiilor de a experimenta, de a se juca, de a 
fi mereu în mișcare, având o puternică valență formativă.  

I. Nicola considera că “ activitatea extrașcolară oferă independență mai mare elevilor și asigură 
o posibilitate de varietăți pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare”. 

Activitățile educative formale tind adesea spre monotonie și rutină, rezultată din preocuparea 
pentru parcurgerea volumului mare de cunoștințe propuse de programă în timp ce activitățile 
educative, nonformale, sunt flexibile, permit punerea în valoare a intereselor și aptitudinilor, oferind 
totodată un cadru lejer de învățare.  

Activitățile extracurriculare contribuie la dezvoltarea gândirii și îmbogățirea procesului de 
învățare, la cultivarea înclinațiilor și a aptitudinilor, ajută la îmbunătățirea rezultatelor școlare, 
reduce abandonul școlar precum și manifestările de comportamente delincvente, asigurând totodată 
o implicare mai amplă a părinților în viața școlii. 

Copiii au nevoie de încurajări, caută în profesori aprobare și sunt mult mai entuziasmați să 
învețe când știu că munca lor este valorizată și recunoscută. Se evidențiază necesitatea încurajării 
comunicării deschise și a gândirii libere pentru a-i face pe copii să se simtă importanți.  

Literatura de specialitate consideră educația extracurriculară o formă complementară de 
activitate care asigură eficiența educativă. Aplicarea cunoștințelor dobândite în cadrul activităților 
extracurriculare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor, susținând în mod 
evident dezvoltarea competențelor promovate prin programele școlare. 

Din experiența cu elevii la clasă am observat o implicare mai activă a elevilor în acțiunile cu 
caracter opțional, activități extrașcolare și proiecte educaționale, adesea motivați de recompensele 
imediate pe care le pot dobândi. Participarea la activități educative nonformale oferă posibilitatea 
completării instruirii pur teoretice prin activități atractive, accesibile și dinamice.  

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele 
extrașcolare prin efectele benefice ale celor din urmă prin manifestarea unui larg caracter 
interdisciplinar, prin oferirea de modalități de formare a caracterului elevilor, de dezvoltare și 
conturare a personalității.  

Educația extrașcolară vizează conturarea unor comportamente propice învățării continue, 
achiziționarea unui bagaj de informații și utilizarea acestuia în diverse domenii ale cunoașterii, 
dezvoltarea gândirii critice, îmbogățirea experiențelor pozitive. Aceasta generează adesea relații de 
prietenie, de ajutor reciproc, educă simțul responsabilității și a unor atitudini potrivite față de 
scopurile urmărite. 

Astfel, concluzionez că, în vederea creșterii interesului copiilor pentru cunoaștere, a dezvoltării 
unor trăiri emoționale autentice, a pregătirii pentru a face față cerințelor societății, activitățile 
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educative, atât cele formale cât și cele nonformale trebuie să țină cont de realitățile lumii 
contemporane dar și de interesele, înclinațiile și preferințele elevilor.  
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ACTIVITĂȚI DERULATE  ÎN CADRUL PROGRAMULUI 
„ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN!” 

 
 

prof. Mircu Nicoleta-Maria 
Grădinița P.N. Coșteiu, jud. Timiș 

 
 

Titlul proiectului: „Să știi mai multe, să fii mai bun” 
Numărul de activități derulate: 5 activități  
Activități derulate: 
LUNI - În vizită la Biblioteca școlii– “ În lumea magică a cărților”  (prezentare, audiții); Povești 

ecranizate -  Vizionare: „ Fata babei și fata moșului”, de Ion Creangă 
MARȚI  - Activitate sportivă: ,, Jocurile copilăriei” 
Jocuri de mișcare, jocuri distractive 
Jocuri muzicale însoțite de mișcări sugerate de textul cântecului 

MIERCURI- Activitate de voluntariat:,, Clasa noastră, cea mai frumoasă! ”(activitate de 
îngrijire a florilor din clasă , de  înfrumusetare a clasei) 

JOI – Activitate ecologică ,, Micii ecologiști”  
Plantare de copaci și flori în curtea grădiniței 
VINERI-  Activitate caritabilă  „ Din suflet pentru suflet ”- acțiune caritabilă 
Resursele implicate: cadre didactice și preșcolarii 
Parteneri implicați: părinți 
Menționarea spațiilor de desfășurare a activităților: sălile de grupă, curtea grădiniței 
 
Obiective urmărite: 

 Stimularea interesului copiilor pentru petrecerea timpului în aer liber, consolidarea 
deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere; 

 Stimularea interesului pentru lectură; 

 Dezvoltarea interesului pentru activități sportive încurajarea competivității, dar și a 
spiritului de echipă; 

 Stimularea participării copiilor la înfrumusețarea mediului înconjurător; 

 Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire, ocrotire și protejare a mediului 
înconjurător în vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta; 

 Cultivarea spiritului de întrajutorare; educarea dragostei față de aproapele său. 
 

Modalități de evaluare a activității: 
 Ideile și impresiile copiilor exprimate verbal pe parcursul activităților 
 Diplome, expoziție, fotografii din timpul activitățlor. 
 

Rezultate înregistrate: 
 Copiii au participat cu plăcer și interes la toate activitășile 
 Și-au perfecționat deprinderile sportive și practice 
 Copiii au acționat în echipă, în spiritual competiției 
 

ANALIZA SWOT: 
Puncte tari 

- Abordarea creativă și interactivă a activităților desfășurate; 
- Desfășurarea unor activități plăcute și relaxante, dar și instructive; 
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- Colaborarea eficientă dintre cadrele didactice, copii și părinți; 
- Preșcolarii au fost active în toate activitățile derulate. 

Puncte slabe 
- Activitățile nu s-au desfășurat și în alte locații; 

Oportunități 
- Eficientizarea activităților prin implicarea mai multor parteneri; 
- Desfășurarea activităților în afara grădiniței. 

Amenințări 
- Condițiile meteo nefavorabile desfășurării unor activități în aer liber. 

Recomandări, sugestii: 
 Perioada de desfășurare a proiectului să fie programată în luna mai-iunie, timpul 

fiind propice pentru organizarea unor excursii, drumeții, vizite 
 Atragerea de sponsori pentru susținerea activităților desfășurate, acordarea unor 

fonduri pentru derularea activităților. 
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Rolul activităților extrașcolare                                                          
în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 

 

Prof. Mirea Darius                                                                     
Școala Gimnazială Giarmata 

 
Activitățile extrașcolare vin în completarea procesului de învățământ și contribuie la 

descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generații nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfășoară în 
cadrul lecțiilor. În acest scop se folosesc și alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele și excursiile, concursurile școlare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoașterii, la descoperirea, dezvoltarea și valorificarea intereselor și pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării și recunoașterii performanțelor. În plan moral, aceste activități 
contribuie la formarea și dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaștere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter. 

I. Nicola consideră că „Activitatea extrașcolară oferă independență mai mare elevilor și asigură 
o posibilitate de varietăți pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare”. 

Activitățile extrașcolare au unele particularități prin care se deosebesc de activitățile școlare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conținutului, duratei, metodelor folosite și formelor de 
organizare a activității. Conținutul activităților extrașcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conținuturile care sunt în perfectă concordanță cu 
interesele și dorințele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate - parte 
componentă a educației - care stimulează valori, aptitudini și dezvoltă vocația, talentul, încurajând 
competiția, asumarea de responsabilități, comunicarea, abordările bazate pe inițiativă, imaginație și 
opțiune. Toate acestea duc la formarea unor personalități complete și complexe. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activitățile extrașcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeții, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere școlare, vizionări de filme, competiții 
sportive, cercuri de creație, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșând anumite sentimente. 

Prin activitățile la care participă, ei își însușesc cunoștințe în domeniul științei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acțiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, 
vizionând spectacole de teatru și filme la cinematograf, elevii își cultivă dragostea pentru frumos. 

Organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare respectă anumite condiții: sunt subordonate 
procesului de învățământ care se desfășoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfășoară 
în colectiv, fiind create și organizate pe principiul liberului consimțământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se țină seama de particularitățile de vârstă și interesele elevilor, precum și de posibilitățile 
de realizare pe care le au, fără să fie reținuți de la ore sau pregătirea lecțiilor. 

Excursiile și vizitele sunt acțiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogățirii 
experienței de viață a elevilor. Aceste activități se organizează în funcție de conținutul lecțiilor și 
„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, 
cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” . 

Vizitarea unui muzeu, expoziții, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 
situație de învățare cu scop cultural-artistic, dar și un moment de reconciliere ori de introspecție, în 
funcție de educația anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia. 

Legătura organică a procesului de învățământ cu excursiile și vizitele asigură eficiența educativă 
a acestor activități. Menționăm că influența educativă a excursiilor și vizitelor depinde și de 
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caracterul lor variat. Prin conținutul lor, excursiile și vizitele se deosebesc de activitățile cu caracter 
didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, cu participare benevolă, excursiile și vizitele au 
drept scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumusețile țării. 

Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și științific al 
elevilor și de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic de 
elevi, înscrierea făcându-se în funcție de interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită 
disciplină. La alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ține seama de preocupările elevilor și 
de nivelul lor de cunoștințe.  

Durata unei ședințe a cercului este, în medie, de 90 de minute. Evidența frecvenței o ține 
conducătorul cercului. Varietatea activității în cerc constituie și ea o condiție a frecventării lui cu 
plăcere de către elevi. Un rol important în educația elevilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile 
contribuie semnificativ la descoperirea și stimularea talentelor și aptitudinilor elevilor, la cultivarea 
interesului și pasiunii pentru meșteșugurile populare și artă în general, la educarea elevilor pentru 
folosirea utilă și plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginației creatoare și a sensibilității 
artistice.  

Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese și aptitudini, iar la 
organizarea activității cercului trebuie să se țină seama de preocupările, preferințele, înclinațiile și 
capacitățile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepție la realizare, este 
opera elevilor. Scopul general al cercului este educația estetică și cultivarea dragostei pentru artă. 
Cercurile de creație au ca scop descoperirea și cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse 
domenii ale artei populare. 

Activitățile extrașcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire și educație, să se ofere posibilitatea 
de completare și de aprofundare a cunoștințelor și abilităților obținute la lecții, să fie create condiții 
de formare a personalității în spiritul culturii naționale. Este necesar să se îmbine în mod util și 
plăcut timpul în afara orarului școlar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea utilității 
organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc - toate aceste sunt obiective 
preconizate de Legea Învățământului din Republica Moldova. 

Pedagogul C. Cucoș [1] consideră că, între activitatea desfășurată de către elevi în cadrul 
lecțiilor și activitatea desfășurată de ei în afara clasei și a școlii, există deosebiri din punct de vedere 
al conținutului și al formelor de organizare: 

1.Activitatea în afara clasei și extrașcolară are un conținut deosebit de activitatea în cadrul 
lecțiilor. Desfășurarea lecțiilor și volumul cunoștințelor predate sunt determinate de curriculumul la 
disciplină, în timp ce conținutul și desfășurarea activităților în afara clasei au conținut flexibil și 
foarte variat, cuprinzând cunoștințe din domeniul artei, științei, tehnicii, sportului. Totuși nici 
conținutul acestor activități nu se stabilește în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii. 

2.Încadrarea elevilor în diferite forme ale activității în afara clasei și extrașcolare se face pe baza 
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de 
activitate este mai potrivită pentru interesele și înclinațiile lui. 

3.Durata activităților în afara clasei și extrașcolare variază. O lecție are durata fixă de 45 de 
minute, iar activitățile în afara clasei sau extrașcolare durează de la o jumătate de oră până la două 
ore. 

4.Verificarea, aprecierea și evidența rezultatelor activității în afara clasei și extrașcolare au 
forme specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor 
prin intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin 
intermediul calificativelor slab, bine, foarte bine. 

5.Activitatea în afara clasei și extrașcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 
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independență și a inițiativei elevilor. 

6.O altă particularitate a activității extrașcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea 
cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are și valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 
aptitudinilor elevilor. 

Întreaga activitate în afara clasei are conținut variat, determinat de interesele cognitive ale 
elevilor și de dorințele lor. Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea 
povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor. Metodele și tehnicile moderne, 
activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i îndeamnă 
să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de potrivite în 
educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. Aceste metode sunt utile, 
pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața socială a elevului; dezvoltă 
gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea conținutului prin proiectarea în 
lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția unor raporturi noi de cunoaștere 
și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a copilului și elevului, a empatiei ca 
fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu 
plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor 
artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea 
metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice. 

În concluzie, putem menționa că activitățile extrașcolare generează relații de prietenie și ajutor 
reciproc între elevi, educă simțul responsabilității și o atitudine justă față de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci și în 
inițierea și organizarea lor. Valorificarea activităților extrașcolare în practica educațională ar trebui 
să se producă sistematic și cu mai multă eficiență, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR NONFORMALE  ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

Prof. înv. prim. Mirea Ioana -  
Școlala Gimnazială Răscăeți, Răscăeți, Dîmbovița 

 
 
Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după 

ore, ca voluntar, și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma 
abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și nici un factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru, pentru viitorul individului, va fi afectat. 

EXEMPLU DE BUNĂ  PRACTICĂ- Activitate de voluntariat 
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Răscăeți 
Numele și prenumele cadrului didactic: Mirea Ioana 
Clasa: a II-a 
Categoria de bună practică: derularea parteneriatelor cu părinții și comunitatea locală 
Prezentare: 
Târgul de toamnă-ediția I 
a) Descriere: 
Vineri, 26 octombrie 2018, la Școala Gimnazială Răscăeți s-a derulat o activitate în care au fost 

implicați elevii claselor pregătitoare și I-IV sub coordonarea și îndrumarea directă a învățătorilor, 
părinților și reprezentanți ai Consiliului local. 

Fiecare clasă a participat cu produse specifice anotimpului toamna(zacuscă, legume, murături, 
fructe etc.)având ca scop strângerea de fonduri pentru activități de voluntariat desfășurate la nivelul 
comunei și a localităților limitrofe. În urma acestei activități s-a strâns suma de 1.150 de lei, iar 
produsele cumpărate alături de suma de 700 de lei au fost donate unei familii din localitatea Vișina 
a cărei casă a ars. 

b) Beneficii: 
-elevii au învățat să-și exprime mai ușor sentimentele și să-și gestioneze emoțiile; 
-și-au îmbunătățit comunicarea verbală astfel demonstrând abilități de viitori antreprenori ; 
-s-a intensificat relația dintre copii, părinți și învățători prin implicarea familiei în diverse 

activități derulate la nivel de școală ;   
-dezvoltarea relației de colaborare între școală și comunitatea locală. 
c) Dovezi: 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                   
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ȘCOLARILOR 

Prof. Mirea Laura Lavinia                                                               
Școala Gimnazială Giarmata-Timis 

 

Idealul educațional în învățământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 
și armonioasă a individualității umane, formarea personalității autonome și creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educația non-formală. 

Educația non-formală completează educația formală într-un cadru instituționalizat situat în afara 
sistemului de invățământ, dar și în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoștințele 
asimilate la lecții și informațiile acumulate informal. 

Școala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriașului potențial 
intelectual, reprezentat de inteligență și creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt 
progresul social-uman. Demersurile educaționale, vizând dezvoltarea personalității elevilor, impun 
participarea activă, conștientă și responsabilă a acestora în propria formare. Diferențierea și 
individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop și un mijloc în același timp. 
Dezvoltarea personalității elevilor este condiționată de folosirea unor metode adecvate, care să 
permită individualizarea invațământului, astfel încat fiecare elev să-și dezvolte la maximum 
capacitățile și aptitudinile creatoare prin procesul învățării. Cercetările relevă că învățarea activă 
este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a elevului, respectiv la o învățare eficientă, iar 
educația non-formală sprijină acest demers. 

Componenentă importantă a educației nonformale, activitățile extrașcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând 
integrarea eficientă și rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei 
procesul de autocunoaștere. Implicându-se în acest tip de activități, elevii devin “subiecți” conștienți 
ai acțiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activități. Ei devin capabili să-și 
orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci și asupra propriei persoane. Se formează 
astfel ,,imaginea de sine'', esențială în succesul școlar. 

Programul activităților extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizațională 
a școlii, vizează acțiuni care să îi ajute pe elevi să își însușească ideile de corectitudine și respect, să 
cunoască și să respecte valorile culturale si etnice ale comunității, să trăiască experiențe de viață 
competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conținuturilor și mijloacelor 
de realizare a acestor activități, contribuind astfel la dezvoltarea vieții comunității școlare din care 
fac parte.  

Activitățile extrașcolare respectă principiul egalității șanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea 
de a se implica, indiferent de rezultatele sale școlare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în 
sine, în forțele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influență asupra succesului școlar. Unul din 
scopurile principale ale educației non-formale îl reprezintă creșterea gradului de adaptabilitate a 
copiilor la viața socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale și sociale, a comportamentului 
în grup. În lucrarea intitulată Descoperirea copilului,Maria Montessori făcea următoarea afirmație : 
,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.'' 
Activitățile extrașcolare vin în sprijinul acestui demers. 

Finalitățile educaționale ale activităților extrașcolare presupun educație intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 
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Educația intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalității elevului. Prin 
caracterul lor ludic, activitățile extradidactice formează și modelează inteligența elevilor. Ele 
dezvoltă totodată curiozitatea științifică, interesele de cunoaștere, spiritul de observație, creativitatea 
și nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni 
interesul elevilor pentru participarea la concursuri de creație literară, informatică, fizică, chimie, 
matematică, tehnico-științifice, simpozioane și sesiuni de comunicări științifice, concursuri 
naționale de jocuri logice, concursuri de șah etc. 

Prin participarea la concursuri de cultură și civilizație europeană, concursuri de limbi străine, 
festivaluri naționale de teatru în limbile de circulație internațională, proiecte interdisciplinare, 
serbări și carnavaluri de Ziua Îndrăgostiților, Halloween, Crăciun, Paște, concursuri și momente 
artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei elevii se 
familiarizează cu limba, cultura, tradițiile și obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punți de 
legătură între civilizații. Ei învață să fie toleranți și deschiși spre alte culturi și să respecte valorile 
culturale ale acestora. 

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activitățile extracurriculare constituie pentru elevi un 
prilej de lărgire a cunoștințelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale și duc 
la formarea competențelor transdisciplinare. 

Educația religioasă, componentă extrem de importantă a personalității umane, este un alt 
obiectiv al educației non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul 
creștin, elevii își însușesc cultura religioasă și se formează în spiritul moralei creștine. Ei sunt astfel 
ajutați și să își formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, 
respect, frăție, solidaritate umană). Activități precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la 
sărbători, transpunerea în fapte a unor maxime religioase și morale, participarea la concursuri de 
iconografie pe sticlă sunt deosebit de importante în realizarea educației religioase. 

Activitățile extrașcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educației estetice a elevilor, 
componentă a educației integrale și armonioase. Ele sunt activități de cultivare a dorinței de frumos, 
inițiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înțelegerea mesajului unei 
opere de artă etc. Vizitele la galeriile de artă și la expozițiile de pictură sau sculptură, cercurile 
artistice organizate de Clubul Copiilor sau concursurile de artă și creativitate plastică sau 
fotografică, concursurile de sculptură sau de confecționare de jucării în cadrul atelierelor de creație, 
festivalurile naționale de muzică ușoară și folclor, activitățile cultural-artistice desfășurate în cadrul 
școlii, decorarea sălii de clasă în funcție de eveniment și anotimp, drumețiile și excursiile în natură 
sunt exemple de activități care asigură cadrul de exersare și cultivare a diferitelor înclinații, 
aptitudini, capacități. 

O altă dimensiune importantă a personalității elevului o constituie educația moral-civică. 
Activitățile extrașcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor și principiilor etice : 
dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste și 
respect față de părinți, spirit de sacrificiu. Participând la activități extrașcolare, elevii sunt invățați 
să respecte libertatea de opinie și pluralismul, să se respecte reciproc, să își asume responsabilitatea 
pentru propriile fapte, să aibă o atitudine participativă.  

Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie activitățile Consiliului 
Elevilor, acțiunile civice în comunitate (vizite, excursii, schimburi între școli, acțiuni de sprijin 
pentru persoanele defavorizate, activități voluntare), acțiunile de petrecere a timpului liber în grup 
(cluburi, asociații), serbările și concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul zilelor de 
naștere, în cadrul cărora sărbătoriții primesc cadouri și se bucură de atenția celorlalți copii, serbările 
de Ziua Mamei etc. Un bun cetățean este și un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumați să 
participe la diferite concursuri de educație ecologică și protecția mediului, concursuri naționale de 
proiecte de mediu sau la activități de ecologizare a localității în care trăiesc și învață, realizându- se 
astfel și educația pentru mediu si pentru sănătate a elevilor. 
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Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităților extrașcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee și expozitii, prin omagierea celor mai importante 
evenimente din istoria neamului nostru și excursii în orașele cu un bogat trecut istoric, elevii își 
dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni cetățeni. 

La mare înălțime în topul priorității elevilor se află educația fizică si educația rutieră realizată 
prin activități extracurriculare foarte atractive: competiții sportive între clase sau între școli, 
excursii, drumeții, concursul Educația rutieră - Educație pentru viață. Pe lângă formarea 
deprinderilor motrice, activitățile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voință și de 
caracter. 

Foarte importante sunt activitățile extrașcolare ce au ca obiectiv orientarea școlară și 
profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfășurat cu 
metode și tehnici adecvate. Vizitele la expoziții, întreprinderi și instituții, vizionările de filme, 
casete video, vizitarea de licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la 
elevi a competențelor necesare unei bune orientări școlare și profesionale. 

Conceperea școlii ca o instituție socială cu funcții multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice și sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 
diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetățeni 
responsabili, este vitală. Educația non-formală contribuie la formarea și dezvoltarea complexă a 
personalității elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic și fizic prin atingerea tuturor 
dimensiunilor educației al cărei scop ultim este pregătirea pentru viață a elevului. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

 
 

Mirică Florina 
Liceul Teoretic Pogoanele 

 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă 
şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de 
abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
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rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această 
formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în 
faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , 
calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte 
persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual.  
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Rolul activităților extrașcolare în grădiniță 

 
 

Profesor învățământ preșcolar- Mirițescu Daniela 
Grădinița Pleșcoi, com. Berca- Buzău 

              
 
În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. 

În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile 
extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi 
dorinţelor lor. 

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 
ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale 
domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice 
cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea, grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru a-i atrage pe copii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare.  

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 
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Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, 
căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le 
păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi, sa-I 
pregatim pentru viata. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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O ZI PETRECUTĂ ÎN PEDAGOGIA ALTERNATIVĂ FREINET 

“FLORI  DE  PRIMĂVARĂ” 
 

Prof. înv. preșcolar: Miron Anda 
Grădinița cu program prelungit nr. 1 Valu lui Traian 

 
 

Această zi petrecută în pedagogia alternativă Freinet a făcut parte din cadrul Programului 
Educațional Național ,,Să știi mai multe,să fii mai bun,,- Școala altfel încadrându-se ca tematică în 
sărbătorirea ,,Zilei  internaționale  pentru protectia sănătății mediului,, ocazie cu care am plantat 
flori în diverse vase reciclabile și am studiat plantele și importanța lor în viața oamenilor 

Între pedagogia Freinet și învățământul tradițional există similitudini astfel ziua demarează cu 
momentul întâlnirii de dimineață cuprinzând : 

  Salutul “ Bună dimineața ,flori gingașe!” 
  Împărtășirea cu ceilalți: “ Cum si cu ce ocazie  oferim minunatele flori de 

primăvară?’” 
 Noutatea zilei: Venind la grădiniță,Iris mi-a adresat întrebarea:  “Doamna, florile sunt 

frumoase și parfumate dar din ce se compun, cum se hrănesc, cum se transforma din  bobocei în 
flori așa mari?”  

Misiunea pedagogiei Freinet 
Să formăm oameni în loc să fabricăm elevi,să favorizăm luarea de cuvânt, să- i incităm la 

exprimare liberă, să împărţim puterea, să cooperăm, să facem un jurnal şcolar, să deschidem şcoala 
spre lume, să facem corespondenţă, să dăm un sens muncii, să organizăm acţiunea în vederea 
învăţării, să adaptăm şcoala la copilul de azi. 

 Așadar, dragi copii ,observând nevoia voastră de cunoaștere ,astăzi  vom studia 
florile de primăvară.  

ACTIVITĂȚI  LIBER ALESE-munca individualizată  vizează plasarea copilului in centrul 
sistemului educativ ținând seama de capacitatea sa de a deveni actor al propriei invățări. 

 SECTORUL “ JOC DE MASĂ”- Flori de primăvară –puzzle  
SECTORUL ARTĂ –PICTURĂ Contraste cromatice în puncte :LALELE -  NARCISE  
SECTORUL  “CONSTRUCȚII”  TRENULETUL CU FLORI  
 SECTORUL “JOC DE ROL” De-a florăreasa-FLORĂRIA  BUBURUZELOR  
 

     
 
TRANZITIE-JOC MUZICAL  “ZUM,ZUM,ALBINITA MEA!” 

 În acest mod se face trecerea  de la activitățile liber alese  la activitățile pe DOMENII 
EXPERIENTIALE . Fiecare preșcolar, însotit de albinuța sa, a “vizitat” florile de primăvară 
frumos așezate în vaze pe mijlocul măsuțelor. Albinuțele au “căutat prin floricele și-au 
adunat polenul din ele”. 
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TATONAREA EXPERIMENTALĂ  este o metodă de cercetare individuală care se poate 
exersa doar cu ajutorul operaţiilor gândirii pe care le posedă fiecare şi porneşte de la exprimarea 
dorinţei de cunoaştere.Am optat pentru o activitate integratĂ interdisciplinarĂ implicând DS, DOS 
si DLC: “Flori de primavară” 

Observarea florilor de primavara prin experimentare ,separarea elementelor componente : 
radacina, tulpina, frunze si flori (petale,sepale,pistil) CURIOZITATI: 

-  Câte frunze are?  Câte petale are? 
-  Ce ascund petalele? Ce textură au petalele? Dar frunzele?  
-  Cum se hrănesc florle? Ce se află in tulpina? Ce este polenul? 
Împărțiți pe grupe de lucru au comunicat cele observate trecând astfel prin mai multe domenii 

experiențiale DLC formulând propoziții, DS prin observarea florilor și prin stabilirea  numărului de 
petale,frunze,etc. Adoptând elemente din pedagogia Freinet ,a treia etapă a sistematizării și evaluării 
“a îmbrăcat” forma unui IERBAR în care au apărut organizate toate informațiile asimilate în cadrul 
activității de observare 

Tipologia educaţiei promovate de Freinet este învăţarea centrată pe rezolvarea unor probleme de 
către grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Munca în grupuri mici este 
considerată drept mijlocul fundamental de educaţie. Formarea grupurilor se face la alegerea copiilor 
şi dureaza 3-4 săptămâni. 

     
 

       
 
 

BILANȚUL ZILEI Desfăşurarea acestui moment reprezintă o reactualizare şi fixare a 
activităţilor zilei, realizată după terminarea acestora, înainte de plecarea copiilor acasă. Ei vor 
preciza: care este tema săptămânii, ce activităţi s-au desfăşurat pe parcursul zilei, care sunt 
produsele activităţilor (lucrări individuale sau colective, dacă este cazul), ce le-a plăcut mai mult, ce 
nu le-a plăcut.  
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BUCURIILE IEPURAȘULUI 
 
 

Prof. Miron- Balica Andreea 
Școala Gimnazială “ Mircea Dragomirescu”, Medgidia 

 
 
 

Educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și 
locul bine stabilit în formarea personalității elevilor. Cu ajutorul acestui tip de educație, copiii au 
reușite școlare, iar rata fenomenului de abandon școlar scade. 

 
Elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv și cu bucurie 

spontană în ceea ce fac. Astfel, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor îl 
au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea metodelor, procedeelor și 
tehnicilor artistico- plastice.  

 
Prin intermediul acestor activități realizate în apropiere de evenimentul atât de important, și 

anume, Învierea Domnului, tinerii elevi reușesc să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

 
Paștele este cea mai importantă sărbatoare creștină. El și-a păstrat până în prezent farmecul și 

semnificația, fiind un moment de liniște sufletească și de apropiere de familie. Farmecul deosebit 
este dat atât de semnificația religioasă - întotdeauna mai există o șansă de mântuire - cât și de 
tradiții: oul pictat, iepurașul, masa cu mâncăruri tradiționale de paște - cozonac, pască, miel, slujba 
de sâmbătă seara cu luarea luminii. 

 
Lumina este darul pe care Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina strălucitoare care i-a umplut 

mormântul în momentul Învierii Sale. Este modul Său de a ne transmite că este mereu alături de 
noi. 

 
Acest foc imaterial de culoare albăstruie și care poate fi atins fără să ardă este așteptat cu toate 

luminile stinse. El apare atunci într-un mod supranatural din Sfântul Mormânt, aprinzând candela 
așezată special acolo. 

 
Acum, având în vedere că sărbătoarea creștină( Învierea Domnului ) se apropie cu pași repezi, 

am hotărât să realizăm o activitate extrașcolară ce are la bază un concurs între elevi.  
 
Profesorul, prezintă semnificația tradițiilor, iar elevii sunt atenți la toate detaliile enumerate. 

Ulterior a avut loc un concurs la care au luat parte elevii clasei a VI-a B de la Școala Gimnazială 
“Mircea Dragomirescu”, Medgidia. S-au pus întrebări legate de cele prezentate inițial, elevii au fost 
jurizați de dirigintele clasei.  

 
Această activitate s- a încheiat cu desemnarea unui câștigător al concursului “Bucuriile 

Iepurașului”. Elevii au primit diplome pentru participare, iar elevul câștigător a primit un coșuleț cu 
dulciuri.  

575



 
Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Professor, Miron Petronela 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată în afara procesului de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii şcolarilor. În ziua de astăzi,  o educaţie eficientă 
depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea lui personală şi de 
măsura în care reuşeşte să pună bazele formării acesteia. Astfel, dascălul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv pentru o integrare socială cât mai uşoară, îmbinând 
activităţile curriculare cu cele extracurriculare, parteneriatul educaţional devenind o necesitate.    

Activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, prin intermediul acestora putându-se dezvolta şi explora  
anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Activităţile extraşcolare antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate, cu o structură 
aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare, permițând astfel dezvoltarea unor aptitudini 
speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Din seria activităţilor extraşcolare excursiile sunt preferate atât de copii cât și de părinți, datorită 
spiritului de aventură, a vizitării unor locuri noi și atractive. În săptămâna dedicată activităților 
extrașcolare și extracurriculare, „Școala Altfel”, elevii clasei I de la Școala Gimnazială Nr. 153, 
București, Sector 6, au organizat o excursie pe care și-o vor aminti toată viața. Destinația a fost 
București – Pitești – Pietroșani. Prima oprire a fost la Planetariul din Pitești, unde micuții, alături de 
părinți și doamna învățătoare, au fost încântați de documentarul pe care l-au vizionat, dar și de 
muzeul care se află în acea locație. Dovada bucuriei se citește pe chipurile lor din fotografiile pe 
care le-au făcut la ieșirea din locație. 
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Următorul popas a fost la Pietroșani, la Atelierul de ciocolată, un loc de basm, plin de povesti, 

cu un peisaj mirific, aer curat și multă liniște.  Aici, copiii au aflat istoria ciocolatei, au modelat 
marțipanul cu care au împodobit „Prințesa de ciocolată” pe care apoi au savurat-o cu poftă. De 
asemenea, au savurat cu plăcere fructele pe care și le-au trecut singuri prim lichidul delicios al 
fântânii de ciocolată.  

Toată activitatea a fost antrenată de Zâna ciocolatei, o frumoasă doamnă care i-a înveselit pe cei 
mici. 

 

 
 
Masa copioasă pe care au servit-o nu le-a provocat somnul, ci, dimpotrivă, le-a deschis apetitul 

pentru aventură și joacă. Din sala de mese ne-am mutat pe terenul de joacă, un loc special amenajat, 
cu tot felul de ateliere. Cei mici au încercat tiroliana, ceva nou pentru toți cei prezenți. Dacă la 
început le-a fost frică, după prima tură au fost de neoprit. A urmat plimbarea cu ATV-ul, bucurie 
mare pentru ei. Au vizitat microferma din acel loc și au văzut pentru prima dată animăluțe adevărate 
pe care le-au mângâiat și le-au spus vorbe frumoase. 
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De toate acestea s-au bucurat și părinții. Au intrat în jocul copiilor, au modelat marțipanul, au 

mâncat prințesa de ciocolată, s-au dat cu tiroliana și s-au plimbat cu ATV-ul, s-au jucat cu mieii și 
au admirat păunii,  retrăind copilăria pe care parcă o uitaseră undeva...departe. Bucuria lor părea 
mult mai mare decât a piticilor, pentru că, pentru o zi, au fost din nou copii și nu s-au abținut de la 
nimic din ce, în altă conjunctură, ar fi părut ridicol. 

 

 
 
Căsuța în care îl vor putea întâlni pe Moș Crăciun, păzită bine de un ciobănesc, i-a fascinat pe 

copii și au promis că vor veni să îl vadă, să vorbescă cu el in fața șemineului. 
 

          
 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. Dascălii trebuie 
să îndrume elevii să dobândească în primul rând o gândire independent, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Este important ca profesorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
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aducă în atenţia copiilor tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, 
imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  

Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că întotdeauna obiectivele instructiv – educative trebuie să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

EDUCATOARE: PROF. MIȘCOI IOANA LARISA 
GRĂDINIȚA P.P. ,,CURCUBEUL COPIILOR” ARAD 

 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt activitățile care intră în sfera educației nonformale, la care pot 

participa copiii în afara programului școlar.  

 

Aceste activități au rol de autodisciplină, interacțiune, creșterea încrederii în sine, recreere, 

formare a personalității copiilor, identificare și cultivare a corespondenței dintre aptitudini, talente, 

cultivarea unui stil de viață civilizat.  

 

Copiii acumulează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele 

din natură. 

 

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permit copiilor cu dificultăți de 

afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximilizeze potențialul intelectual. 

Activitățile îl atrag pe copil să participe cu plăcere și să fie interesat de aceste activități. 

 

În cadrul acestor activități extrașcolare, copiilor li se transmit în mod sistematic și organizat 

informații din toate domeniile de activități: platice, literare, muzicale, etc., formându-se anumite 

competențe. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită și le asimilează în 

propria lui comportare.  

 

Activitățile pe care le-ma desfășurat cu copiii de-a lungul anilor au fost: serbări de Crăciun și 

final de an școlar, organizarea și participarea la diferite concursuri, desene pe asfalt de 1 iunie, 

organizarea de excursii, spectacole, activități de promovare a grădiniței, etc. 

 

Toate aceste activități au rol în dezvoltarea copiilor ca persoane inteligente, creative, sociale.  
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educational 

 
Realizat de: prof. înv. preşcolar Miştorică Ancuţa 

Gradiniţa cu Program Normal “Micul Prinţ”, Măgurele, Prahova 
 
 
Educatia extrascolară (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 

stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viata civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la 
cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   

Exemple de activitati extrascolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memorial organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 

nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii acumulează în cadrul activităţilor.  

Excursiile si taberele scolarecontribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile 
tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii 
pot cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extraşcolare sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne 
referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 
copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai 
presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Activitatea educativa extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea tinerei 
generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar 
materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La  vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc interes,  
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să- şi cunoască elevii, să-I dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă.. 
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Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Aşadar, activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea  înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într o atmosferă de voie bună şi optimism, cu  
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extraşcolare este generator 
de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să  îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Educația formală și non-formală 

NEVOIA DE CREATIVITATE ÎN EDUCAŢIE 
 
 

Prof. înv. preșcolar Mita Ioana 
 
 
Educaţia a însoţit istoria omenirii de la începuturile ei, şi va continua să existe de-a lungul 

întregii evoluţii a acesteia. Educaţia este considerată un fenomen social, întrucat conservă şi 
transmite experienţa de cunoaştere teoretică şi practică, valorile culturii şi civilizaţiei de la o 
generaţie la alta. 

În cursul existenţei sale, fiecare persoană este supusă unor influenţe educative multiple, care pot 
acţiona concomitent, succesiv sau complementar, în forme variate. Unele acţionează spontan, 
incidental, altele au un caracter organizat, sistematizat, provenite din partea şcolii sau a altor 
instituţii extraşcolare. 

În stransă legatură cu ideea potrivit căreia învaţământul (educaţia şcolară ) trebuie privit în 
perspectiva educaţiei permanente, s-au conturat conceptele de educaţie formală ( instituţionalizată ), 
educaţie nonformală (extraşcolară ) şi educaţie informală ( difuză ), pentru denumirea curentă a 
tipurilor de educaţie ce se realizează astăzi. Încă din 1974, Coombs şi Ahmed – echivalând educaţia 
cu invăţarea – au identificat aceste tipuri, definindu-le astfel: 

- educaţie informală: „proces ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte 
cunoştiinţe, îndemânări, aptitudini şi inţelegere din experienţele zilnice”. 

- educaţie nonformală: „orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului 
formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice populaţiei (atât adulţii, cât si 
copii)”. 

- educaţia formală: „educaţia instituţionalizată, structurată in mod ierarhic, gradată cronologic si 
condusă de la centru (Ministerul Învăţământului), prin tradiţie, ea a constituit centrul de interes al 
politicii şcolare”. 

Prin învăţarea creativă nu se urmăreşte neapărat a se face din fiecare copil un geniu, dar putem 
şi trebuie să reuşim, ca dascăli, să facem din fiecare copil un participant activ – independent sau în 
grup – la „redescoperirea” adevărurilor despre lucruri şi fenomene, atunci când i se indică direcţiile 
de cercetare sau i se dau notele definitorii, să-şi pună întrebări similaren cu cele pe care şi le pune 
cercetătorul ştiinţific cum ar fi: „cine”, „ce”, „unde”, „prin ce mijloace”, „în ce scop”, „cum”, 
„când”, deoarece ele întreţin interesul pentru cunoaştere şi corespund spiritului de curiozitate al 
copilului. 

G.W. Allport, introduce termenul „creativitate” în psihologie pentru a desemna o formaţiune de 
personalitate. În opinia lui, creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre categoriile de 
manifestare a personalităţii, respectiv la aptitudini (inteligenţă), atitudini sau trăsături 
temperamentale. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care în dicţionarele de 
specialitate apărute înainte de 1950, termenul „creativitate” nu este inclus. Cu toate acestea, 
abordări mai mult sau mai puţin directe ale creativităţii, s-au realizat şi înainte de 1950, noţiunea 
fiind consemnată sub alte denumiri: inspiraţie, talent, supradotare, geniu, imaginaţie sau fantezie 
creatoare. Una dintre cele mai valoroase interpretări ale creativităţii pe care în linii generale o 
regăsim în lucrările contemporane, aparţine lui W. Duff şi a fost elaborată în secolul al XVIIIlea. 
Ipotezele teoriei sale au fost formulate plecând de la analiza intelectului unor genii precum: Platon, 
Bacon, Shakespeare, Descartes, Newton sau Berkeley. W. Duff a distins trei facilităţi ale minţii 
creatoare: imaginaţia, judecata şi gustul pe care le consideră principalele componente ale geniului. 
Imaginaţia este facultatea mintală care elaborează o infinitate de asociaţii noi prin compunere şi 
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descompunere a ideilor, prin combinare şi recombinare a lor, creând în final obiecte care nu au 
existat niciodată în natură. 

Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă în şcoală, 
trebuie să asigure: 

1. Stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi laterale; 
 2. Libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar ca 

adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi 
acţiune;  

3. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui individ în parte;  
4. Incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după 

depunerea unui efort de căutare de către elev;  
5. Exersarea capacităţilor de cercetare, de căutare de idei, de informaţii, de posibilităţi de 

transfer de sensuri, de criterii de clasificare; 
 6. Dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea deportofolii 

asupra activităţii proprii, de colecţii de cuvinte, de obiecte, de contraste;  
7. Organizarea de discuţii pe anumite teme, iniţierea de jocuri, de excursii; 
8. Educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune întrebări neobişnuite despre lucruri 

obişnuite. 
Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un tip creativ 

şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. Instruirea interactivă şi 
creativă redimensionază rolurile şi ipostazele cadrului didactic. 

 
 
Bibliografie: 
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IMPORTANTA JOCURILOR DE ROL  
IN INVATAREA LIMBILOR STRAINE 

 
PROF. MITACHE CRISTINA ANAMARIA 

 
 
În contextul societății moderne actuale, apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede vârste, 

copiii să fie capabili să comunice într-o limbă străină de circulație internațională, limba engleză 
fiind cea mai utilizată dintre acestea. Reforma educațională din România se orientează spre 
stimularea unor demersuri interactive care să conducă la o mai mare eficientizare a învățării școlare 
și la plasarea elevului în centrul actului educațional. Stăpânirea limbii engleze deschide noi 
perspective de cunoaștere elevului, care va avea astfel acces la informații pe scară largă, precum și 
cale deschisă spre utilizarea calculatorului, devenit un accesoriu necesar în zilele noastre. 

 Limbajul reprezintă una dintre cele mai importante aptitudini pe care leachiziționează copilul 
preșcolar, acesta fiind totodată un element cheie în însușirea unei bune educații în școală și mai apoi 
în mediul universitar. Dezvoltarea limbajului include următoarele aspecte: evoluția în plan fonetic, 
lexical, gramatical și semantic. Se știe deja că preșcolarii sunt niște parteneri de conversație 
excelenți - nu doar că pun o mulțime de întrebări, dar le și place foarte mult să povestească. Această 
caracteristică îi ajută foarte mult pe părinți și educatori în activitățile de dezvoltare a vocabularului 
și a competențelor de comunicare la copii. Dacă până la vârsta de 3 ani copiii înțeleg mult mai 
multe cuvinte decât pot să reproducă, situația începe să se schimbe la vârsta preșcolară, când 
limbajul se dezvoltă în același timp cu gândirea și copilul reușește să reproducă aproximativ toate 
cuvintele cunoscute.  

Vocabularul acumulat și aptitudinile de comunicare ale copilului depind în cea mai mare parte 
de mediul de dezvoltare – stimularea copilului în cadrul conversațiilor cu adulții. Dezvoltarea 
limbajului în perioada preșcolară se caracterizează prin evoluția pronunției și a structurilor 
gramaticale, vorbirea este tot mai clară și gesturile se transformă în comunicare verbală. Însuşirea 
corectă a sistemului complex al limbii constituie o primă şi esenţială treaptă în formarea cognitivă, 
afectivă, comportamentală a copilului. Totodată este și principalul instrument de lucru în integrarea 
şi adaptarea social-afectivă a preşcolarului.  

Comunicarea între copii în grădiniţă şi dintre oameni se realizează cu ajutorul limbajului care 
este „o formă specifică de activitate umană”, iar însuşirea lui se realizează treptat din cea mai 
fragedă vârstă în sânul familiei sau în creşă, fără o îndrumare metodică sau ştiinţifică. În anii 
petrecuţi de copil la grădiniţă, sub influenţa cerinţelor procesului de învăţământ, are loc o asimilare 
rapidă a diferitelor aspecte ale limbii, dezvoltându-se astfel noi funcţii şi forme ale limbajului. 
Dezvoltarea vorbirii şi învăţarea corectă a limbajului constituie din partea noastră, a educatoarelor, 
o preocupare permanentă. În grădiniţă, parcurgând cele patru grupe, copiii dobândesc un bagaj de 
cunoştinţe, iar vorbirea devine mai bogată, mai clară, mai corectă, asigurând dezvoltarea intensă a 
gândirii.  

Accentul principal în această privinţă este pus pe activităţile de comunicare, pe dialogul liber, pe 
formarea deprinderilor de exprimare ordonată a gândurilor, de însuşire treptată a structurii 
gramaticale a limbii. Cunoaşterea unei limbi străine, înseamnă pentru viitor o capacitate sporită de a 
comunica, înseamnă un acces mai larg la sursele de documentare şi e încărcată, în plus, de o 
pregnantă valenţă educativă. Se deschid porţi către istoria, geografia, cultura şi spiritul altor naţiuni. 
Este astfel facilitată cunoaşterea reciprocă, înţelegerea, toleranţa, preţuirea diversităţii. 

PRONUNȚIA 
Învățarea unei limbi străine impune formarea unor deprinderi auditive și articulatorii noi, care se 

dezvoltă doar parțial pe baza sistemului de sunete ale limbii materne. Trebuie precizat că la vârstă 
preșcolară, deprinderile auditive și articulatorii din limba maternă sunt în general formate. Învățarea 
unei limbi străine nu este posibilă fără însușirea, în primul rând, a pronunțării specifice acelei limbi. 
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VOCABULARUL 
Întrucât însușirea vocabularului face parte integrantă din studiul limbii, trebuie să se acorde timp 

suficient, în special la grupa mică-mijlocie, acestei probleme de bază. În explicarea materialului 
lexical nu se recurge numai la traducerea cuvintelor în limba maternă, ci se folosește în orice 
împrejurare materialul ajutător, precum și mimica, gestul, care vor ajuta la denumirea obiectelor, la 
sugerarea sensului prin diferite acțiuni executate. 

MATERIALUL DIDACTIC 
Este bine cunoscut faptul că la această vârstă este predominantă gândirea concretă a copilului. 

De aceea, este absolut indispensabil ca pentru explicarea și asimilarea materialului lingvistic să se 
folosească în mod frecvent materialul intuitiv. Pentru a răspunde acestei cerințe didactice, trebuie 
procurat material didactic (desene, imagini) care să ilustreze întreaga tematică abordată. Astfel 
copiii intuiesc imagini ale unor obiecte din cadrul unei teme date pe care sunt obligați să le 
denumească după ce ele au fost însușite în contexul unui enunț. 

STRATEGII. METODE 
Pentru ca însușirea cuvintelor să fie cât mai conștientă, pornind de la necesitatea vitală a unei 

comunicări, ele vor fi plasate într-un cadru situațional, care să stimuleaze gândirea copilului și să-i 
trezească interesul.Prezentarea materialelor în natură este însă primul lucru care trebuie avut în 
vedere pentru explicarea cuvintelor. 

Înainte de a arăta jucăriile în imagini, trebuie să deschidem dulapul cu jucării și să fie prezentate 
copiilor spre a fi intuite și denumite numai cu ajutorul gestului. La fel se va proceda cu mobilierul 
din sala de grupă, cu îmbrăcămintea.Pentru alte categorii de cuvinte, cum sunt cele care denumesc 
legumele, fructele, animalele, se vor folosi obiecte confecționate din plastelină sau din materiale 
textile. 

Pe lângă conversație, care constituie mijlocul de bază pentru comunicarea cuvintelor, de o mare 
eficiență în vederea realizării unei pronunții corecte a copiilor sunt recitările, jocurile didactice și 
cântecelele.În condiţiile transformărilor pe care le cunoaşte lumea contemporană, în perioada 
globalizării, a interferenţelor şi interdependenţelor de tot felul, învăţarea, cunoaşterea şi folosirea 
limbilor străine reprezintă o condiţie a progresului, a unei integrări reuşite, atât la nivel individual, 
cât şi la scară socială, în structurile de succes ale mileniului III. 

Cu cât primii pași în această direcţie sunt făcuţi mai devreme, cu atât şansele de succes sunt mai 
mari. Învăţarea limbii engleze poate să pară un plan prea ambiţios, dar acum, maleabilitatea 
structurilor operaţionale mentale,  poate constitui un avantaj pentru un professor  avizat. De fapt, 
limba străină nu „se învaţă” într-un an, iar apoi nu ne propunem ca preşcolarii/scolarii  să vorbească 
cursiv în limba engleză. Tot ce ne dorim este să-şi dezvolte un mod specific de articulare a sunetelor 
şi să cunoască câteva elemente de bază ale exprimării în această limbă. 

  
Învăţarea limbii engleze poate să pară grea, însă acum este momentul propice pentru realizarea 

acestuia, întrucât structurile operaţionale mentale sunt ușor de modelat şi încă nedefinitivate, fapt ce 
contituie un mare avantaj. De fapt, nu ne propunem ca preşcolarii să înveţe limba engleză pentru a 
vorbi cursiv, ci urmărim ca principale obiective următoarele: 

 
1.Dezvoltarea unui mod de articulare a sunetelor, specific limbii engleze; 
2.Pronunţarea corectă a sunetelor şi a complexelor sonore; 
3.Cunoaşterea câtorva elemente de bază ale exprimării în această limbă; 
4.Dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii reproductive şi creative; 
5.Însușirea corectă a sunetelor în limba engleză; 
6.Reproducerea verbală a unui mesaj audiat; 
7.Identificarea elementelor din universul familiar; 
8.Însuşirea noţiunilor referitoare la numeraţie; 
9.Îmbogățirea vocabularului cu ajutorul cântecelor și a poeziilor; 
10.Stimularea calităților de voință și afective; 
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11. Folosirea dialogului cu colegii exersând expresiile învăţate; 
12.Dezvoltarea încrederii în capacitatea de a învața o limbă străină, începând de la grupa mică; 
13. Stimularea interesului pentru o altă cultură și civilizație. 
Predarea limbii engleze la vârsta preșcolară, urmărește educarea auzului copiilor pentru 

perceperea vorbirii în ritm normal și formarea capacității de exprimare în limitele unui vocabular 
activ. 

Imposibilitatea de a comunica prin limbaj ar produce o stagnare în dezvoltarea personalităţii 
copiilor, ar modifica relaţiile lui cu oamenii, cu realitatea înconjurătoare, l-ar singulariza şi l-ar 
împiedica în mare măsură să participe la o activitate sau alta dacă nu s-ar organiza munca instructiv-
educativă specială. 

 
Jocul ca metodă didactică trebuie privit din două perspective: 
1. Jocul la clasele mici, I-IV, care ar trebui să fie predominant deoarece aceştia reacţionează 

altfel când ştiu că fac parte dintr-o poveste pe care o construiesc împreună, în care, cu siguranţă, au 
rolul principal, acesta nefiind unul impus, ci unul asumat, „creat”. 

2. Jocul la clasele mari - gimnaziu şi liceu. Deşi par mai greu de captat în astfel de activităţi, 
elevii vor participa cu interes, deoarece se anulează barierele unei lecţii „în clasă”, este altceva 
decât orele obişnuite, iese din tipare. În acest caz jocul didactic poate fi folosit, fie pentru a începe o 
discuţie, pentru a „sparge gheaţa”, fie pentru a evidenţia trăsătura competitivă a participanţilor, sau 
pentru a recapitula unele noţiuni studiate. 

În cele ce urmează voi enumera câteva tipuri de joc şi momentele în care le putem folosi în 
cadrul unei lecţii, având ca şi grup-ţintă clasele de gimnaziu şi de liceu. 

a) Pentru „spart gheaţa” un joc de genul ”întrebări pentru aflarea adevărului” ar putea înlătura 
barierele în comunicare, i-ar putea face chiar şi pe cei mai timizi sau mai puţin pregătiţi elevi să 
participe. Acest joc este eficient atât la clasele de liceu, cât şi la clasele de gimnaziu, pentru elevii 
de nivel mediu şi avansat pentru că încurajează interactivitatea. Profesorul va alege un „voluntar” 
care va fi cel interogat. Colegii îi vor adresa întrebări în legătură cu ceea ce a făcut el, de exemplu la 
sfârşit de săptămână, cu o zi în urmă, folosind întrebări cu răspuns limitat „Da”, „Nu”. Exemple: 
„Ai fost ieri la cumpărături?”, sau „Te-ai uitat ieri la televizor?” Este important ca această activitate 
să se desfăşoare într-un ritm alert şi să nu dureze mai mult de zece minute. Profesorul va corecta 
eventualele greşeli de gramatică sau de pronunţie ale elevilor, dar nu va interveni pe parcursul 
desfăşurării acestei activităţi. O altă variantă a acestui joc didactic este „Cuvântul misterios”. 
Profesorul va scrie pe tablă un cuvânt legat de vocabularul predat la clasă într-o oră anterioară. Un 
elev va sta cu spatele la tablă şi va adresa colegilor întrebări pentru a afla cuvântul. Întrebările 
trebuie să fie cât mai variate. Dacă elevul numeşte cuvântul de pe tablă, el va avea dreptul de a scie 
alt cuvânt, care să fie descoperit de un alt coleg desemnat. 

b) Pentru îmbunătăţirea vocabularului putem folosi un joc numit „Trage oblonul”. Elevii vor fi 
împărţiţi pe echipe de câte patru. Fiecare echipă va primi câte opt fişe conţinând opt „ferestre”. Pe 
jumătate de „fereastră” este scrisă o jumătate de proverb sau expresie (Oblonul închis). Elevii vor 
primi şi partea cealaltă pe bucăţele mici de hârtie. Ei trebuie să potrivească respectivele cuvinte 
astfel încât „oblonul” care cuprinde toate cuvintele proverbului, sau expresiei să fie  închis. 
Profesorul va avea rolul de a juriza munca elevilor şi de a desemna echipa câştigătoare, adică cea 
care va „închide” obloanele, va găsi proverbele sau expresiile enunţate în cel mai scurt timp. 
Această echipă va da o „pedeapsă” echipei perdante. 

c) „Jumătate de Rebus”. Acest joc funcţionează astfel: Elevii lucrează pe perechi. Profesorul le 
va propune un rebus completat parţial. Unul dintre elevi va avea o jumătate de rebus, iar celălalt a 
doua parte. Nu vor exista indicii pentru aflarea cuvântului. Elevii vor formula, pe rând, propriile 
explicaţii, respectiv definiţii astfel încât fiecare dintre ei să poată completa rebusul. Acest joc 
încurajează dezvoltarea vocabularului şi exprimarea liberă, dar poate fi folosit şi pentru 
recapitularea vocabularului la sfârşitul unei unităţi de învăţare. Trebuie să menţionez faptul că 
această metodă este foarte potrivită în cazul elevilor de nivel avansat, deoarece ei pot formula 
definiţii mai ample, ajutându-se şi de vocabularul acumulat. 
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d) „Povestea” - o activitate antrenantă care încurajează creativitatea elevilor şi dezvoltă lucrul în 
echipă. Se poate folosi atât la clasele de gimnaziu, cât şi la cele de liceu. Elevii vor fi împărţiţi în 
patru grupe. Fiecare grupă va scrie pe o foaie de hârtie câte patru sau cinci cuvinte, care au sau nu 
legătură între ele. Fiecare foaie va merge la cealaltă grupă, adică foaia de la grupa întâi va merge la 
grupa a doua, cea de la a doua la a treia şi aşa mai departe. Fiecare echipă va trebui să alcătuiască o 
poveste folosind cuvintele respective, respectând regulile gramaticale, nu neapărat şi pe cele logice! 
Se pot compune poveşti amuzante sau science fiction - creativitatea nu are limite! O altă variantă a 
acestui joc este scrierea unei poezii folosind cuvintele propuse. Paragrafele vor fi notate pe foi tip 
flip-chart şi apoi vor fi prezentate colegilor de un purtator de cuvânt al fiecărei grupe. Profesorul va 
avea rolul de evaluator al activităţii elevilor, evidenţiind cele mai bune idei. 

În încheiere este necesar să subliniez faptul că această metodă didactică oferă elevilor 
posibilitatea de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi abilitatea de a vorbi o limbă străină, reinventându-se 
în fiecare caz, interacţionând cu alţii, transferând ”achiziţiile” în contexte noi! 
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Rolul activităților extrașcolare în activitatea educativă 

 

Prof. înv. preșcolar Pascal Saucă Maria 
Prof. înv. preșcolar Mititelu Nicoleta 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria  Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale, accentul trece de pe informativ pe 
formativ, de pe instrucție pe educație. 

În contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educației, școala nu mai poate răspunde 
singură nevoilor tot mai complexe ale societății, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educația 
extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul său bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. Grădinița ca instituție educativă, continuă educația 
copilului începuta în familie, iar actul educațional are rolul de a stimula și valorifica talentul, 
aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și asumarea de responsabilități în 
vederea dezvoltării și formării unei personalități armonioase a copiilor încă de la cea mai fragedă 
vârsta. 

Activitățile extracurriculare organizate în grădinițe pot avea conținut cultural, artistic sau 
spiritual, conținut științific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc, de 
participare la viața și activitatea comunității locale. 

In cadrul activităților extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate 
formele de acțiuni care se realizează în afara programului propriu zis : plimbări, ieșiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între 
grădinițe, parteneriate școlare pe diferite teme, etc. 

În activitățile organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, preșcolarii se confrunta  cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. Ei  dobândesc o 
mare cantitate de informații privind munca și viața omului în diferite contexte, își formează 
reprezentări simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, despre legi 
obiective ale succesiunii anotimpurilor și frumuseților patriei.  

In cadrul  activităților în aer liber, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste 
pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de dispariție. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului 
nostru. Atât activitățile turistice cât și cele de concurs contribuie la îmbogățirea și lărgirea 
vocabularului activ, a socializării, a diverselor conținuturi stimulative, astfel copiii pot reda cu mai 
multa creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților plastice și practice și de 
educarea limbajului, au mai multă inițiativă în cadrul jocurilor. 

Spectacolele, serbările, spectacolele constituie o alta formă de activitate extracurriculară în 
grădinițe, prin intermediul cărora copilul face cunoștință  cu lumea minunată a artei. Aceasta formă 
de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât și de spectator în fața unei surse 
inepuizabile de impresii puternice, precum și în faptul că se apelează în permanență la afectivitatea 
copilului. Viața afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalități. A te concentra 
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asupra ei, a mecanismelor proprii de funcționare constituie, de fapt, esența activității instructiv – 
educative a educatoarei în grădinița de copii, barometrul de apreciere a eficienței acestei munci, 
chiar dacă roadele ei vor fi culese nu imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. 

Prin organizarea unor concursuri intre grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
și personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând ușor depista tinere talente artistice în 
vederea cultivării și promovării lor. Concursurile sportive vin ca și o completare a activităților de 
educație fizică, și ajută la dezvoltarea psiho-motrică  a copiilor, cei mici participând cu multa 
plăcere. 

În același timp nu trebuie neglijat rolul  activităților extracurriculare în formarea caracterului 
colectiv care conduce la « sudarea legăturii » dintre cei mici, îi învață să trăiască în grup, să 
colaboreze, să accepte și să respecte părerile celorlalți.   
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RELAȚIA  DINTRE  LECTURĂ ȘI ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar Mitrănescu Cornelia 
Școala Gimnazială Ostroveni 

Ostroveni, Jud Dolj 
 
 
„Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol mai mare 

decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată 
viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le citesc, copiii îşi 
formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite norme de conduită.” 

În zilele noastre, computerul şi mass-media concurează serios cu lectura independentă a 
elevilor. Informaţia este mai rapidă prin televiziune sau prin calculator, iar citirea cărţilor pare ceva 
învechit. În prezent, omul este pragmatic şi grăbit, are puţin timp pentru citit. Fără a minimaliza 
importanţa mijloacelor moderne de informare, învăţătorul are datoria de a apropia elevii de carte 
încă de la vârstele mici, dar nu obligându-i să citească, ci trezindu-le interesul pentru lectură. 

Sunt bine cunoscute beneficiile lecturilor suplimentare ale elevilor la toate nivelurile de clase. 
Mi-am dat seama în timp că numai formarea interesului pentru lectură nu este suficient pentru a 
face din orice copil zburdalnic, dornic de joc şi voie bună, un cititor liniştit. 
Pentru a-i determina pe copii să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze, cu răbdare şi 
stăruinţă, gustul pentru lectură. 

 „A citi lectură înseamnă a te instrui fără eforturi prea mari, adesea delectându-te.”  Pasiunea 
pentru lectură să se împletească armonios, organic, cu pasiunea pentru studiu. Numai astfel lectura 
în afara clasei îşi poate atinge scopul instructiv. Elevii din ciclul primar nu înţeleg întotdeauna 
necesitatea acestei coordonări. Atâta vreme cât elevul nu este conştient de rolul studiului şi lecturii 
extraşcolare, învăţătorul, familia au datoria să vegheze asupra repartizării judicioase a timpului 
petrecut de acesta în afara clasei. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.   

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului, etc.  

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți 

La ciclul primar, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din mai multe 
perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasa a- II-a, 
se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui în lupta 
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cu răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de curaj, demnitate, 
frumusețe fizică și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul orelor extrașcolare 
o prezentare a aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să propună soluții prin care 
să îndrepte răul, aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de la această specie literară, 
elevul este pus să contureze un comportament imaginar al unui personaj negativ sau al unui 
personaj pozitiv. 

Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, 
dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să 
asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea 
elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile 
dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 

Prof. Mitroi Ramona Dorina                                                             
Liceul Tehnologic ,,Mihai Novac,, Oravita 

 

Procesul educațional este un proces complex  care are un rol important în formarea personalității 
elevului. Activitățile extrașcolare nu trebuie să lipsească din procesul educațional, deoarece elevul 
este o ființă complexă, în formare care are nevoie și de dobândirea unor abilități diverse. 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şioferă o 
posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate 
de norme disciplinare” [5, p. 288]. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-uncurriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia,talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme,competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. 

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural artistice,vizionând 
spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor,precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, 
cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” [5, p. 454]. 

Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist poatefi o situaţie 
de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în funcţie 
de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia. 

Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și ştiinţific al 
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elevilor şi de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic de 
elevi, înscrierea făcându-se în funcţie de interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită 
disciplină. La alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ţine seama de preocupările elevilor şi 
de nivelul lor de cunoştinţe.       

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofereposibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util şi 
plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea utilităţii 
organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc . 

Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza 
liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de 
activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de 
minute, iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două 
ore. 

Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme 
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine. 

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. 
Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de 

dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 
Ca o concluzie elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu 

plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor 
artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea 
metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice. 

În concluzie,  activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie și colaborare între elevi, 
educă simţul responsabilităţii şi o atitudine corectă faţă de scopurile urmărite. Important este ca 
elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor.  
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ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ŞI ROLUL EI  

ÎN EDUCAREA COPIILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MITULESCU DANELA-DOMNIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANDREI ŞAGUNA”-DEVA 

  
Motto: ,,Să învăţăm copiii să se adapteze!” (Maria Montessori) 

 
Activităţile extraşcolare urmăresc identificarea şi cultivarea de aptitudini, talente, 

comportamente civilizate, dar şi creative. 
Scopul lor este de antrenare în activităţi variate, bogate în conţinut a elevilor,de a le oferi 

destindere, încredere, voie bună, de a le da posibilitatea să se afirme şi să le fie recunoscute 
aptitudinile. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară deseori într-un mediu informalcare să permit elevilor să-
şi manifeste potenţialul intelectual,artistic,sportiv. 

Vizitele oferă prilejul de a observa procesul de producţie, relaţiile dintre oameni,rezultatele 
concrete ale muncii lor; trecutul istoric; stimulează activitatea de învăţare. 

Vizionarea unor spectacole de teatru/ film pentru copii stimulează şi orientează copiii spre unele 
domenii de activitate artistică; îi fac să trăiască emoţii, sentimente, să interacţioneze cu actorii. 

Prin plimbări, excursii elevii percep obiectele, fenomenele din jurul lor;se formează respectful 
faţă de natură, de om, de realizările sale. 

În urma plimbărilor, excursiilor în natură se dezvoltă imaginea realităţii;se culeg materiale ce 
pot fi folosite la orele de abilităţi practice; se organizează jocuri şi se dezvoltă spiritul de echipă, de 
colaborare. 

Excursia îi reconfortează, le îmbogăţeşte orizontul cultural-ştiinţific, le suplimentează 
cunoştinşele.  

Serbările/ festivităţile  marchează evenimente importante din viaţa şcolarilor; le oferă răsplata 
primită după muncă, îi motivează . 

Concursurile şcolare le stârneşte interesul pentru diferite arii curriculare, îi determină să 
studieze în profunzime, le stimulează spiritul de iniţiativă, de colaborare şi de integrare în grup. 

Activităţile extraşcolare produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, le dezvoltă 
spiritul practic, manualitatea; îi autodisciplinează; îi fac pe elevi să-şi assume responsabilităţi şi să 
respecte reguli. 

Activtăţile extraşcolare, au un caracter interdiciplinar şi prin acestea se urmăreşte dezvoltarea 
gândirii  critice, implicarea în luarea unor decizii individuale sau de grup, realizarea unei legături 
între latura cognitivă şi cea practice-aplicativă/ comportamentală;acţionează asupra creşterii stimei 
de sine a elevului. 

Câteva aspecte din activitățile noastre extrașcolare: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

EDUCATOARE: MIU ELENA 
GRĂDINIȚA NR. 280, SECTOR 2, BUCUREȘTI 

                                                     
 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  
constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării 
elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne 
referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 
copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai 
presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual.  

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot 
forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma 
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
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imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curăţarea. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                           
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

Prof. învăţăm. preşc. Mizileanu Mirela 
Grăd. „Floare de Colţ”, Bucureşti 

 
 
În grădiniţa de copii, accentul cade pe joc. Învăţarea se realizează prin joc. Acesta este un 

specific al grădiniţei ce are în vedere particularităţile de vârsta ale copiilor. O altă particularitate în 
învăţământul preşcolar este flexibilitatea programei, ceea ce permite alegerea temelor, strategiilor, 
conţinuturilor în funcţie de factorii de moment, de dorinţele copiilor, etc. 

Concomitent însă cu ceea ce prevede curricula, în grădiniţă se desfăşoară şi activităţi 
extracurriculare şi extraşcolare. Acestea au un rol important în procesul instructiv-educativ, 
completând armonios şi util ceea ce recomanda curricula. Oricât de generoasă ar fi aceasta, 
orizontul cunoaşterii şi al experienţelor este limitat, atât ca spaţiu, conţinuturi, contacte sociale, etc. 

Astfel, activităţile extracurriculare şi extraşcolare vin cu oferte atrăgătoare, antrenante, 
solicitante, acţionând ca extensii ale cunoaşterii oferite de programa, dar şi că întărire sau 
aprofundare a cunoştinţelor deja existente, contribuind la formarea unei imagini integrate şi de 
ansamblu a lumii înconjurătoare. Pot facilita înţelegerea unor fenomene, a relaţiei cauză-efect, 
cultivând interesul pentru diverse ramuri ale ştiinţei, artei, etc., stimulând cunoaşterea şi 
curiozitatea.           

Activităţile extraşcolare sunt prilejuri de a gestiona timpul în mod plăcut şi util de remarcare a 
funcţionării relaţiilor interumane, cu rol în integrarea socială, de cunoaştere de sine şi a celor din 
jur, de exprimare a propriei persoane în relaţie cu mediul natural, cu cei din jur, de formare a 
respectului faţă de natură şi faţă de oameni, faţă de sine. 

Activităţile extracurriculare şi extraşcolare întâlnite cel mai des în grădiniţă pornesc de la 
sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor, la ateliere pe diverse teme împreună cu părinţii, serbări 
şcolare, concursuri şcolare, acţiuni de ecologizare, de voluntariat şi donaţii, vizionari de teatru, circ, 
până la vizite la muzee, grădina zoologică, botanica, excursii prin ţară. 

Fiecare dintre acestea contribuie la eficienţa procesului educaţional şi mai mult decât atât 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor, pentru că aceştia să devină 
independenţi, autonomi, stăpâni şi siguri pe sine, cu o stima de sine ridicată, graţie valorilor 
interiorizate, nivelului de cunoaştere, priceperilor şi deprinderilor, capacităţii de relaţionare cu 
mediul înconjurător, fie el mediu natural său uman. Prin aceste activităţi copiii se autodisciplinează, 
învaţa comportamente civilizate, întrucât relaţionează direct cu mediul, este pus în ipostaze diverse, 
îi învăţa să-şi gestioneze emoţiile, să găsească soluţii bune la problemele inerente, la dificultăţile pe 
care le întâmpină, pregătindu-i pentru viaţă. 

Activităţile extraşcolare, extracurriculare le conferă un anume confort, copiii au mai multă 
libertate de mişcare, de exprimare, de acţiune, nemaifiind constrânşi de spaţiul educaţional 
consacrat, ori de rutina zilnică. 

Astfel ei devin mai relaxaţi, mai încrezători, pun întrebări, îşi autoreglează comportamentele, îşi 
lărgesc orizontul cunoaşterii, îşi descoperă preferinţe noi, pasiuni ce pot deveni un scop în viaţă, o 
profesie. Se pot familiariza cu domenii puţin studiate în grădiniţă(geografie, istorie, chimie), dat 
fiind caracterul lor general-abstract, copiii neavând reprezentări despre aceste domenii, doar noţiuni 
restrânse, locale, ce pot fi înţelese. Excursiile sunt un bun prilej de cunoaştere a frumuseţilor ţării, a 
reliefului. Vizitele la muzee furnizează informaţii despre înaintaşi, despre obiecte vechi, etc. 

Serbările şcolare sunt agreate de copii dar şi de părinţi. Ele sunt un bun prilej de exprimare a 
laturii artistice a copiilor, a capacităţii de a recita în faţa unui public, de a se exprima corect, de a 
interpreta cu mimica şi gesturi, cu mişcare scenică, de a-şi înfrânge timiditatea, de a căpăta 
încredere în sine, de a avea ţinuta şi a purta o ţinută, de a socializa, de a interpreta un rol, etc. 
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Concursurile şcolare reprezintă un preambul la testele vieţii, fie ele şcolare sau nu, întrucât 
copiii caută răspunsuri, rezolvări la probleme; rezultatele concursurilor sunt diagnoză dar şi 
prognoza într-un anumit moment, copiii se pot autoevalua, devin competitivi cu ei înşişi, se bucura 
de succes sau sunt stimulaţi în caz de nereuşită. Ele stimulează creativitatea copiilor, inventivitatea, 
dorinţa de autodepăşire. Creativitatea profesorului, prin activităţile propuse va îndemna copiii spre 
creativitate. 

Caracterul experienţial al acestor activităţi confirma eficienta în învăţare, deoarece copilul are 
nevoie de interacţiuni concrete şi directe care îi facilitează înţelegerea. 

Conceptul „Scoala altfel” are astfel relevantă, chiar dacă activităţile intră în incidenta 
nonformala, aducând beneficii la nivel de înţelegere, învăţare, îmbogăţirea cunoştinţelor, 
creativitate, interacţiune, relaţionare. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educational 

 
 

Realizat de: Mîrza Ileana 
Educatoare: Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Rozavlea 

 
 
Educația extrașcolară își are rolul bine stabilit în formarea personalității copiilor. Educația prin 

activitățile extrașcolare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ 
indiferent de domenii. 

 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

 
Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 

ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de 
Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale 
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

 
Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 

de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

 
Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 

faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă și 
cultură. 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION BREAZU"-MIHALŢ 

 
Coordonator: 

Prof. Înv. Primar Mîrza Ioana 
 
 
 
AVIZAT DIRECTOR, 
 

 
 
 
 
 
"... Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul 

meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi 
reuşi sau voi eşua în viaţă!  Dă-mi, te rog, acele lucruri 
care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca 
să pot fi o binecuvântare pentru lume".  

(Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 
 
 
 

 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 

PETRECERE DE HALLOWEEN 
 
Coordonator: Prof. Înv. Primar Mîrza Ioana     
  
 
ARGUMENT 
 
Activitatea extracurriculară este parte integranta a demersului didactic , venind sa defineasca 

sfera educationala prin proiecte, grupuri tinta, parteneriate, finantari, obiective clar definite, evaluari 
si diseminari ale informatiilor, menite sa contureze profilurile culturale ale prescolarilo, sa deschida 
porti spre educatia permanenta. Dimensiunea europeana a invatamantului romanesc, presupune o 
disponibilitate si o mobilitate crescuta a cadrului didactic, o ancorare realista in contextul economic 
actual, in centrarea intregii sale activitati pe elevul de azi.  

 
OBIECTIVE 
 Dobândirea de către copii de cunoştinţe cu privire la originea sărbătorii de Halloween; vechi 

legende, simboluri, culori, tradiţii si obiceiuri ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece specifice; 

 Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de limba engleză, prin interpretarea de poezii şi 
cântece de Halloween; 

 Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice sărbătorii şi costumelor de 
carnaval; 

 Stimularea spiritului de competiţie, prin participarea la jocuri şi concursuri; 
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GRUPURI TINTA 
 Scolarii de la Scolile primare Obreja si Cistei 
 Cadrele didactice implicate în proiecte 
 Comitetele de parinti 
 Comunitatea locală 
Mijloace de utilizare: conversaţia, , exerciţii practice, 

expunerea, povestirea, activităţi interactive, expoziţii, jocul...etc 
Vizită la prietenii noștri 
Vineri, 30 octombrie 2018, ora 09.00, Copiii de la Scolile 

primare  Obreja si Cistei vor organiza impreuna cu parintii si 
cadrele didactice un mic carnaval de Halloween ca activitate 
extracurriculara. Inaintea de inceperea evenimentului toti copiii 
se vor costuma in personaje la alegere si vor avea pregatit cate un 
bostan. 

Etape în derularea proiectului:   
Pentru început s-a realizat introducerea noilor cunoştinţe despre sarbatoare, prin prezentarea 

unor imagini ppt. pe calculator si a informatiilor pentru fabricarea dovlecilor, având drept scop 
familiarizarea copiilor  cu această sărbătoare; învăţarea unor poezii de Halloween, pregătirea unui 
program artistic, dans... 

În cea de-a doua parte se realizează carnavalul: expoziţie de 
bostani, parada costumelor de Halloween, HALLOWEEN TIC-

TAC-TOE (e un x/o in varianta 
mumii/vampiri; dovleci/fantome,...); 
ANAGRAMA DE HALLOWEEN  (pune 
literele in ordine pt. a descoperi simbolurile 
sarbatorii); BOBBING FOR APPLES (au 
nevoie de mere si un bol cu apa, vor pescui 
merele, fara a se folosi de maini); SCAUNELE MUZICALE (vor dansa pe 
muzica de groaza, iar cand muzica se opreste trebuie sa se aseze pe scaun. 

Problema e ca un elev nu va avea scaun, deci iasa din joc); LEGENDA HALLOWEEN-ULUI; 
POVESTEA LUI JACK O”LANTERN; UN CANTEC: (”Ne-am cunoscut in cimitir”); dans: "Nu 
mi-e frică de bau-bau"; concurs Mumiile (La acest joc va fi nevoie de foarta multa hartie igienica. 
Fiecare copil va fi infasurat in 2-3 suluri de hartie igienica pentru a arata exact ca o fantoma. Dupa 
ce toti copiii au fost trasformati in „fantome” vor fi solicitati sa se miste in diferite pozitii astefel 
incat hartia sa se rupa. Apoi va incepe cea mai mare batalie cu hartie igienica. La finalul bataliei 
vom realiza un mic concurs: „Cine aduce cea mai multa hartie in saci” si astfel toata hartia 
imprastiata va fi stansa….) 

 Sărbătoare de Halloween se va termina prin acordarea diplomelor de participare, pentru cel mai 
frumos costum şi pentru cea mai înfricoşătoare mască si difuzarea unei stiri, de catre postul. 

 

Concluzii 
 

Activitatile de tip extracurricular pot deveni o modalitate eficienta de initiere in cunoastere, de 
formare culturala a elevilor, de punere in valoare a acelor abilitati de care ei dau dovada, 
canalizandu-i spre profesii ce li se potrivesc. Centrate pe prescolari, proiectele derulate devin 
mijloace eficiente de atingere a obiectivelor educationale, de modelare a caracterelor si a spiritului 
civic.  

Feed back 
 

 Organizarea unei expozitii cu felinarele confectionate de prescolari 
 Inregistrarea unor materiale audiovizuale 
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 Realizarea unui album, portofoliu personal care sa contina materiale utilizate pentru 
conceperea activitatii. 

 Realizarea si dezvoltarea unei educatii incluzive si interculturale  

 
Nr. 
crt. 

Activitate Loc de desfasurare Termen responsabil 

1 Sa cunoastem despre obiceiurile altor 
popoare „Ce este Halloween? Cum se 
sarbatoreste?” 
- Prezentare imagini ppt. 

- Confectionare masti si costume 

- Legende 

- Pregatire program 

- Pregatire dans 

Sala de clasa  oct. 2018 Cadrele 
didactice 
implicate 

2 Petrecerea de Halloween: 
- Activitati specifice:  

- Dansul dovlecilor, parada costumelor, 
cursa dovlecilor, 

- Anagrama de halloween   

- Bobbing for apples 

- Scaunele muzicale 

- Legenda halloween-ului;  

- Povestea lui Jack o”Lantern; 

-  un cantec: (”Ne-am cunoscut in 
cimitir”);  

- Dans: "Nu mi-e frică de bau-bau";  

- Concurs mumiile 

- Inmanarea diplomelor 

- Realizarea de fotografii si filmari, care 
vor fi expuse la panoul grupei/clasei 

Sala de clasa  30.10. 2018 Cadrele 
didactice 
implicate 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – 

ROLUL LOR ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Prof. înv. primar MLĂDIN MARIA 
Școala Gimnazială ” Ștefan cel Mare” CETATEA DE BALTĂ 

 
 
Omul, spre deosebire de mecanisme, acționează din interior determinat de propria conștiință. 

Aceasta are o funcție motivațională. Un element de bază în formarea conștiinței morale îl reprezintă 
exemplele, imaginile. Pentru un copil acestea sunt imaginile părinților, ale educatoarei, învățătoarei. 
El interiorizează aceste modele prin imitație, asimilându-le propriei conștiințe. Atunci când nivelul 
dezvoltării ontogenice o permite, în acest proces de formare a conștiinței morale vor intra noțiunile 
morale primite de la părinți, dar mai ales, de la educatori. Aceste noțiuni pentru a putea fi asimilate 
de copil trebuiesc explicate, definite, demonstrate. De fapt acestea se formează în jurul celor două 
categorii binele și răul. 

Copilul învață valorile de bază: cinstea, omenia, sinceritatea, libertatea, echitatea, buna-cuviință. 
Dacă acestea sunt dublate de sentimente morale atunci încărcătura lor valorică crește. Spre 
deosebire de noțiunile cu care se operează în științe,  cele cu care se operează în morală trebuie să 
aibă și o componentă afectivă, să iți placă să faci ceva; spre exemplu, cinstea trebuie să o iubești, 
altfel nu o poți doar defini.Cea mai mare importanță în formarea conștiinței morale o au însă 
convingerile morale.  Acestea au un plus de forță ele determinând atitudinile și comportamentele 
morale.  Idealul joacă un rol important, el fiind o sinteză a valorilor morale prin care este determinat 
întregul program de viață. 

Noțiunile, sentimentele, convingerile și idealurile formează latura internă a fizionomiei morale a 
unei persoane. Ele trebuiesc transformate în atitudini, conduite și comportamente morale. 
Deprinderile morale se formează prin exerciții determinate de suporturi morale, orientate spre 
scopuri și idealuri morale. Formarea conștiinței și conduitei morale nu sunt acte spontane, ci 
activități încadrate și determinate de o anumită strategie în care se deosebesc factorii care o 
formează, căile și mijloacele prin care se formează și metodele de educație morală. Factorii ar fi: 
familia, școala, biserica, instituțiile de cultură, grupul (de prieteni, colegi etc).  Metodele sunt la 
vârste mici intuitive, exemple directe sau indirecte, povestirea, conversația, mai apoi evoluând  spre 
referate, conferințe. 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu    însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor 
şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări 
pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când 
fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol 
artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-le viaţa. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. 
      Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri. 
      Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la 
frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică 
activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în 
anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare 
artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a 
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celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum 
timpul şi spaţiul de desfăşurare. 

Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale. 
Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea 
acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze 
într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de 
învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima 
încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi 
este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor  şi contribuie la acumularea de noi 
cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând 
pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de 
reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, prezenta 
spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, 
stimulându-i independenţa de acţiune. 

Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 

Evaluarea gradului de dezvoltare a conștiinței morale nu este o sarcină ușoară, datorită 
complexității structurii acesteia.  E necesar să se țină seama de toate elementele componente, de 
gradul lor de dezvoltare. Evaluarea comportamentului moral constituie o modalitate de validare a 
educației morale, căci faptele constituie măsura omului moral. Morala nu este un dar primit odată 
pentru totdeauna, ci un rezultat al educației și mai ales al autoeducației permanente. Rolul 
profesorului este unul major. El poate îndruma elevii spre a-și dori să devină persoane mai 
responsabile față de propria viață. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Autor: Mocan Corina Elena 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.            
Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea 
de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere 
literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că 
numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: 

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi. 

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ. 
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Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei 
şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în 
general, cu rol de „curriculum suplimentar”. 

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
- cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; 
- au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 
- ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate; 
- oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora. 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
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Locul şi rolul activităţilor 

extracurriculare în procesul educational 
 

Prof. inv. primar, Mocanasu Anca 
Scoala Gimnaziala ”Liviu Rebreanu”Comanesti 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 
 

PROF. INV. PRESC. MOCANU DELIA 
G. P. P. HIRLAU 

                                                                               
 
 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă 
şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă.  

Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a 
ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată 
de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 
profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se 
arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 
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Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu particularităţile de vârstă , 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curăţarea. 

 
         
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
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ROLUL EXCURSIILOR DIDACTICE ÎN EDUCAȚIE 

 
 

Mocanu Emilia Simona – 
 Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, Tg – Jiu 

 
 
Educaţia ecologică a lumii contemporane trebuie să fie un proces activ, continuu, de la o vârstă 

fragedă, prin acţiuni concrete, practice, la scară globală sau locală, în toate mediile şi să antreneze 
cât mai mult întreaga societate. Ca orice formă de educaţie şi cea ecologică are la bază principii 
obiective de realizare.  

Activităţile extrașcolare, excursiile didactice,  mijlocesc o percepere vie, activă, a faptelor şi 
fenomenelor din natură şi societate,  dezvoltă curiozitatea, imaginaţia şi creativitatea.       

Toate excursiile în natură, indiferent de criteriul după care se clasifică,trezesc interesul elevilor 
pentru studiul naturii.  

Excursiile formează şi dezvoltă la elevi priceperea de a realiza observaţii în natură, interesul 
pentru munca de cercetare. În cadrul excursiilor se poate realiza aplicarea cunoştinţelor teoretice, 
dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi consolidarea deprinderilor motrice. 

 
Elevii Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, au mers în excursie în Parcul Național 

Defileul Jiului. Parcul Naţional Defileul Jiului se situează în partea de vest a Carpaţilor Meridionali 
între Munţii Vâlcan,la vest şi Munţii Parâng la est şi cuprinde cele mai sălbatice chei transversale 
ale Carpaţilor româneşti şi perimetrul adiacent din nordul judeţului Gorj şi sudul judeţului 
Hunedoara. În acest domeniu au supravieţuit păduri virgine, demult dispărute în restul Europei. 

Existenţa acestor vestigii cu diversitatea şi abundenţa biologică originară specifică,dezvăluie 
omului contemporan tabloul lumii primordiale, adesea uitată. Alătrui de aceste păduri de la 1350-
1450 m altitudine,apar pajiştile montane pitoreşti.  

 
Stânci, pereţi abrupţi, chei(ale râului Polatiştea), Jiul cu meandrele şi insuliţele aferente, pâraie 

nealterate, grote cu opere ale naturii nevăzute, liziere, păduri de fag balcanic, cu carpeni şi tei, 
elemente termofile aflate sub influenţa climatului submediteranean, cu habitate caracteristice, o 
floră şi ofaună bogată, prea puţin cunoscute şi aproape deloc cercetate. 

Activităţile s-au desfăşurat sub forma unor investigaţii simple, bazate mai ales pe observare, 
elevii fiind îndrumaţi să conştientizeze importanţa zonei cercetate atât sub aspect ecologic cât şi 
peisagistic, turistic, ca spaţiu de petrecere a timpului liber. 

 
Ariile protejate de pe suprafaţa judeţului Gorj, deşi numeroase, sunt puţin cunoscute şi de multe 

ori supuse acţiunii antropice de deteriorare. Dintre speciile protejate prezentate, la ora actuală multe 
sunt declarate ca fiind pe cale de dispariţie. Principalul motiv al acestei situaţii este efectul poluării 
sau al modificărilor masive de habitat în urma lucrării hidrotehnice de amenajare a râului Jiu 
executate pe suprafaţa Parcului Naţional Defileul Jiului. 

 
Rolul activității este de a prezenta elevilor consecinţele degradării mediului şi necesitatea 

imperioasă de conservare a sa. Prezentarea ariilor protejate a avut ca scop informarea elevilor 
despre existenţa acestora, insistându-se pe rolul lor în conservarea biodiversităţii şi în păstrarea unui 
echilibru ecologic necesar desfăşurării activităţilor biologice, inclusiv ale omului. 

 
Necesitatea informării corecte a elevilor în privinţa acţiunilor de exploatare raţională a 

resurselor naturale, de evitare a degradării mediului ambiant, de conservare a ecosistemelor, de 
cunoaştere perfectă a legilor şi fenomenelor care guvernează în natură creează premisa formării 
unor viitor cetăţeni responsabili în acţiunile lor în raport cu mediul. 
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Școala joacă un rol major in educația elevilor de aceea este necesar ca formarea unei conștiințe 
ecologice și a unui comportament ecoprotectiv să înceapă încă de pe băncile școlii. 

Elevii, cunoscând natura, o vor aprecia, devenind ocrotitorii ei activi. 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Botnariuc N.– Genofondul şi problemele ocrotirii lui, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti,1989 .  
2. Cerghit I., Didactica, manual, Bucureşti, 1992.    
3. Dumitrescu I., Poluarea şi protecţia  mediului, Editura Universitas, Petroșani, 2014. 
Mohan Gh., Ardelean A., Georgescu M.– Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, Ed. 

Scaiul, Bucureşti,1992 
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ACTIVITATE  EXTRAȘCOLARĂ 
DE EDUCAȚIE  MUZICALĂ - CURS DE CHITARĂ 

 

 
prof. înv. primar, Mocanu Ileana 

Școala Gimnazială „Emil Atanasiu” Garoafa – Vrancea 
 
 
 
PROIECT DE LECȚIE 
 
Clasa: a IV-a  
Aria curriculară: Arte 
Disciplina: Ed. Muzicală - Curs de chitara 
Subiectul: ACORDUL DE CHITARA - MI MAJOR/E   
Tipul lecţiei: FORMARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI 
 
Competențe generale:  
1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale 
2. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical în interpretarea şi în audierea 

muzicii 
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului muzical 

 
Competențe specifice:  
1.3. – să cânte nuanţat, expresiv, valorificând conţinutul de idei şi sentimente ale cântecului; 
2.1. – să execute corect şi in timp util acordurile de chitară învățate; 
2.2. – să reprezinte grafic acordurile învățate; 
2.3. – să recunoască acordurile studiate; 
2.4. - să demonstreze tehnic combinații de acorduri învăţate; 
2.5. - să-şi manifeste preferinţele muzicale susţinându-le prin argumente. 
 
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, expunerea exerciţiul, lucrul în echipă, 

activitatea independentă, audiția muzicală, problematizarea, metoda R.A.I., metoda de 
predare/învățare reciprocă 

 
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe 
 
Resurse: 
 pedagogice: Îndrumător de predare a Ed. muzicale la clasele I-IV”, Manual de chitară. 

Gabriel Petric 
 umane: 16 elevi 
 spaţiale: sala de clasă 
 materiale: 14 chitare, 1 bongos, o tamburină, un shaker 
 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 
 

NR. 
CRT. 

SECVENŢELE 
LECŢIEI 

 CONŢINUTUL  INFORMAŢIONAL  AL  LECŢIEI 
STRATEGIE 
DIDACTICĂ 

1. Moment 
organizatoric 

 Se acordează instrumentele muzicale. 
 Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar 
desfăşurării în bune condiţii a lecţiei.  

-munca 
independentă 
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2. Exerciţii de 
cultură vocală şi 
instrumentala 

 Se vor executa exerciţii de inspiraţie şi expiraţie. 
o Spatele drept, inspirăm pe nas, expirăm pe gură. 
o Inspirăm şi suflăm un puf de păpădie. 
o Inspirăm lent expirăm rapid. 
o Inspirăm şi expirăm pe sunetul: U; pe silaba: 
BUM…  
 Se cere elevilor să execute vocalize. 
 Se solicita elevilor sa execute mișcări al degetelor în 
funcție de comenzile primite, să execute bătaia la 
chitara, pe corzi libere, in timpi diferiți. 

Aprecieri 
frontale  
individuale 
Observare 
sistematică 

3. Reactualizarea  
structurilor 
anterioare 

 Activitate frontală: elevii vor tasta la chitara, 
acordurile  de chitară învățate (LA MAJOR, LA 
MINOR, RE MAJOR, RE MINOR, SOL MAJOR, DO 
MAJOR) 
 Se vor verifica acordurile, aleatoriu. 
Folosind metoda R.AI., elevii vor fi stimulați să se 
verifice reciproc, din punct de vedere, al executării 
corecte a acordurilor de chitară învățate, cu 
exemplificarea unor secvențe din cântecele studiate. 

Aprecieri 
frontale  
individuale 
Observare 
sistematică 
Metoda R.A.I. 

4. Enunţarea 
scopurilor si a 
obiectivelor 

 Se va anunţa titlul lecţiei noi, se va scrie pe tablă 
„ACORDUL DE BAZA –MI MAJOR”  şi apoi se vor 
enunţa obiectivele operaţionale: 
- elevii trebuie sa învețe acordul MI MAJOR/E 
- aplicativ, se va învăța cântecul „Floare de colt”, 
interpretat de Ducu Bertzi 

Conversația 

5. 
 
 
 
 
 
 

Prezentarea  
optimă a noului 
conţinut 
 
 
 

 Li se va prezenta elevilor, la calculator, piesa ,,Floare 
de colț,, în interpretarea lui Ducu Bertzi.  
 Elevii vor fi încurajați să descopere în cântec 
acorduri de chitară studiate. 
 Activitate frontală:  
o Voi demonstra elevilor, instrumental-vocal, cântecul 
ce urmează a fi învățat. 

Audiție 
muzicală 
Aprecieri 
frontale, 
individuale 
Problematizar
ea 

6. Dirijarea 
învățării 

o Se va face analiza acordurilor necesare interpretării 
cântecului. 
o Se descoperă acordul nou şi se analizează 
elementele componente (taste, corzi) pentru executare. 
o Se scrie la tabla acordul E MAJOR/MI MAJOR 

            E – MI major                                 
     
     

     

     

     
Elevii executa acordul de mai multe ori. 
o Se distribuie textul cântecului „Floare de colt”, 
interpretat de Ducu Bertzi, cu acordurile marcate. 
o Se citeşte textul cântecului şi se analizează. 
o Câte acorduri sunt necesare ? 
o Ce acorduri sau fragmente de cântec se repeta? 

Conversația 
Explicația 
Demonstrația 
Observare 
sistematică 
 

7. Obţinerea  
performanţei 

  Se va aplica metoda predării/ învățării reciproce 
  Se intonează melodia. 

Metoda 
predării/învăță
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 Activitate pe grupe: 
o Se va cânta prima strofă. 
o Se va cânta refrenul. 
o Se va cânta a doua strofă şi refrenul. 
o Se va cânta a treia strofa şi refrenul. 

rii reciproce 
Exercițiul 

8. Asigurarea feed-
back-ului  

 Activitate frontală: 
o Se va  intona    cântecul învățat, în diverse formule,  
pe lângă alte cântece din repertoriul clasei. 

Exercițiul 

9. Intensificarea  
retenţiei şi a 
transferului  

 Pentru acasă, elevii vor avea de învăţat cântecul” 
Floare de colt”, interpretat de Ducu Bertzi 
 Se fac aprecieri asupra gradului de participare a 
elevilor la lecţie. 

Conversația 
Aprecieri 
frontale si 
individuale 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. Mocanu Irina Laura 
Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu ” 

- structură a Școlii nr. 18, Galați 
 
 
Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ şi îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, creşterea 
sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, ci 
și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Elevii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul lor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod creativ, practic, inovator. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități, elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Un impact foarte mare în rândul elevilor l-a avut concursul de biciclete, role , trotinete, pe care l-am 
oganizat în cadrul școlii. 
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În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor pentru învățământul primar Roxana MOCANU 
Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 
 
 Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor.  

În plan moral, activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, 
având multiple valenţe formativ – educative:  
 asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor 

în variate contexte şi situaţii;  
 stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 

responsabilitatea ce şi-o asumă;  
 contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau  opiniilor 

despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii;  
 asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor 

de lucru pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora;  
 facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin 

strategii de cooperare;  
 ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai 

deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă; 
 descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru calificativ/notă.  
Nicola (2000) consideră că „activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi 

asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei 
game variate de norme disciplinare”. Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile 
extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, 
tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, 
concursuri, serbare școlară care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente.  

Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale 
sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite 
teme prevăzute în programele de învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de 
a întregi și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor. 

Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple 
valenţe de informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. 
Conţinutul didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex 
decât al lecţiilor organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii 
participând într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziție la asemenea activități. 

În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot 
cunoaște realizări ale semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit 
și au creat opere de artă. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda 
cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de educație 

619



plastică și cunoașterea mediului, iar materialele pe care le adună, pot fi folosite la abilități practice, 
în diverse teme de creație. 

Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai multor 
elevi, ce fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de regulă, în 
perioada vacanţelor școlare. Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de 
comunicare şi interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care 
elevul îşi manifestă interesul. De asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de a 
oferta în forme variate cunoaşterea directă a realităţilor înconjurătoare printr-un program de 
activităţi organizat, dar flexibil şi adaptabil nevoilor educabililor vizaţi. 

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi 
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului 
clasei şi ale fiecărui copil în parte. Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă 
la diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic 
ce au învăţat, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Concursurile sportive 
vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile 
sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate 
constitui o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi 
a unor activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să 
o îndrăgească. Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă 
de impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, 
teatru, muzică). 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor.  
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SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DICHISENI 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

-înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

-au rol complementar celui al școlii; 
-dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
-oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

-participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

-participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

-participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
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unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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G. P. N. BURDEA 

 
 
Scopul derulării activităților extracurriculare este implicarea tuturor copiilor (preșcolari, elevi, 

liceeni) și al cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor copiilor, să 
le pună în valoare talentele lor în diverse domenii.  

Tipurile de activități ce pot fi organizate includ activități culturale, activități tehnico-științifice, 
sportive,, de educație pentru cetățenie democratică, activități de educație pentru sănătate și un stil de 
viață sănătos, activități de educație ecologică și de protecție a mediului, activități de educație 
rutieră, P.S.I, situații de urgență etc. Toate aceste activități menționate se pot organiza ca activități 
de voluntariat, caritate, ateliere de creație,,dans, muzică,, schimburi de experiență, tabere,ș.a. 

Dorind să vin în ajutorul tinerelor cadre didactice din grădinița de copii ce îmbrățișează 
frumoasa meserie de educatoare am decis să prezint o scurtă planificare cu activități 
extracurriculare desfășurate atăt pe parcursul unor ani școlari întregi cât și în programul ,, școala 
altfel – să știi mai multe, să fii mai bun!” 

În săptămâna altfel, fără cursuri și activități de învățare specifice, am proiectat de-a lungul anilor 
diferite activități pornind de la particularitățile de vârstă și individuale ale preșcolarilor din grupa pe 
care o conduc cât și de la interesele lor de cunoaștere. Astfel am desfășurat următoarele activități 
extracurriculare: 

 
LUNI MARȚI MIERCURI      JOI VINERI 

,,Cum ne 
comportăm?”- 
activitate 
documentare 
violența în școală 
și vizita 
jandarmilor 

,,Salvați 
pământul” – 
activitate 
ecologică 

,, Sport și 
sănătate” – ppt o 
alimentație 
sănătoasă, ; 
confectionare 
piramida 
alimentelor 

,,Sărbători 
pascale”- vizită 
la biserica 
,,Sfântul 
Gheorghe” din 
sat și activitate 
încondeiere 
ouăle de paști 

,, Taina cărților”- 
vizionare filmele  
lui Creangă 

 ,,Ziua mondială 
a păsărilor 
migratoare” – 
papagalul blue 

,,Importanta apei 
în viața omului 
șii a animalelor, 
ziua mondială a 
apei și 
meteorologiei- 
documentare 
privind poluarea 
/ protejarea 
apelor 

,, Pământul –o 
planetă vie și 
curată”- ziua 
pădurii -machetă 

,,Să respectăm 
regulile de 
circulație” – 
machetă și joc de 
rol intersecția 

,, Coșulete cu 
ouă”- expoziție 
lucrari 
reprezentative 
pentru 
sărbătoarea 
Paștelui 

,, Micii artiști”-  
desene pe asfalt 

,, Să ocrotim 
natura”-activitate 
de ecologizare 

,, De vorbă cu 
doctorul” –vizită 
la dispensar 

,, Circulăm 
corect”-educație 
rutieră 

,, De-a 
excursioniștii” –
drumeție 

,, În lumea 
desenelor 
animate” 

,, Minte 
sănătoasă în corp 
sănătos” 

,, Politistul- 
prietenul meu” 

,, Prietenii 
naturii” 

,, Să ne 
cunoaștem satul 
natal” 
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În decursul anului școlar se pot organiza și desfășura activități extracurriculare ca activități 
gospodărești (,, pregătim colaci pentru colindători”; ,, salata de fructe/ legume”, ), serbări și 
programe artistice (,,în așteptarea lui moș crăciun”; ,,mama este o minune”; ,, hai să dăm mână cu 
mână”; ,, la revedere iubita mea grădinită”) activitate dedicată marelui poet Mihai Eminescu, ziua 
eroilor - depuneri de flori și coroane prezentare program cantece și poezii; spectacole de teatru și 
magie, etc. 
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Activități extrașcolare în procesul educațional -  

Proiectul 101 antreprenori la clasă 
 
 

Prof. Viorica Moineagu, 
Școala Gimnazială M. Costin Galați, jud. Galați 

 
 
Pentru o săptămână, în luna noiembrie, tineri din întreaga lume iau parte la cea mai mare 

sărbatoare a antreprenoriatului, o mișcare globală ce încurajează confruntarea ideilor în jurul a ceea 
ce înseamna sa fii antreprenor. Numeroase țări, de pe toate continentele găzduiesc Global 
Entrepreneurship Week (GEW), urmărind să inspire tânara generație și să o orienteze către inovație 
și creativitate. GEW a apărut în 2008 și, de la crearea sa, milioane de oameni din peste 100 de țări 
au participat la activități. GEW are scopul de a expune oamenii la beneficiile antreprenoriatului prin 
diverse activități și de a-i motiva să exploreze propriile idei antreprenoriale. Fiecare țară care 
participă la Global Entrepreneurship Week desemnează o organizație gazdă pentru a conduce 
campania (în cazuri rare, două sau mai multe organizații împart această responsabilitate). In 
România, aceste organizații sunt: Junior Achievement România și GEA Strategy and Consulting. 

Aceste eforturi au propagat ideea de educație antreprenorială, dezvoltându-se, în școli, strategii 
didactice pentru acest tip nou de educație. Scopul educației antreprenoriale este de a dezvolta acele 
atitudini, abilități și cunoștințe care să conducă la formarea unui comportament antreprenorial de 
succes. Atitudinile importante pentru o astfel de educație sunt: încrederea în sine, curajul, asumarea 
riscurilor, gândirea critică și creativitatea. Ca aptitudini, sunt importante abilitățile de comunicare, 
de planificare, curiozitatea și capacitatea de explorare. În privința cunoștințelor , ele se cristalizează 
pornind de la cunoașterea posibilităților de carieră în lumea contemporană a muncii, de la însușirea 
unor noțiuni fundamentale de economie și a unor modele organizaționale, de afaceri. Educația 
antreprenorială poate fi realizată în orele de consiliere și orientare, în cadrul unor ore de la 
disciplinele din aria curriculară Om și societate, poate fi disciplină opțională sau poate fi abordată în 
cadrul unor proiecte educaționale extracurriculare derulate în școală. 

In ce a constat GEW? Intre 16 si 22 noiembrie elevii din școala noastră și-au explorat 
potențialul comunicând, participând la rezolvarea problemelor din comunitătile lor și cunoscând 
exemple de oameni care au reușit să dezvolte afaceri, în speranța că ei vor fi noua generație de 
antreprenori, care sa reinventeze afacerile pentru oameni si comunitate.  

Proiectul propus de Junior Achievement România și derulat la Școala Miron Costin din Galați a 
urmărit mai multe obiective: 

 Cunoașterea unor domenii de activitate interesante pentru elevi, sau chiar necunoscute; 
 Stimularea creativității și imaginației elevilor; 
 Dezvoltarea unor trăsături de caracter pozitive, ca: perseverența, voința, motivația, ambiția. 
 Cunoașterea unor aspecte, din munca antreprenorului, care îi pot inspira și educa pe elevi; 
 Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de învățătură și muncă. 
Prin intermediul proiectului au fost vizate următoarele categorii de public: 
 Elevii şcolii noastre (aproximativ 150 de elevi din clasele primare şi gimnaziale) în rândul 

cărora am dori să promovăm atitudini pozitive privind antreprenoriatul. 
 Cadrele didactice din şcoala noastră, care îşi vor manifesta o atitudine pozitivă faţă de 

proiectele educaţionale privind educația antreprenorială. 
 Comunitatea, atât părinţii elevilor, dar şi mediul de afaceri, pentru că educația 

antreprenorială este o problemă de interes general. 
Proiectul a presupus derularea, timp de o săptămână, a mai multor acțiuni: identificarea unor 

antreprenori din comunitatea locală, invitarea lor la întâlnirile cu elevii pentru a le împărtăși 
acestora experiența lansării în afaceri, stabilirea, de comun acord, a locului, datei și orei de 
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desfășurare a activităților, conceperea unui format de desfășurare a întâlnirilor, pregătirea 
materialelor necesare (prezentări, filme, fotografii, pliante, formular de feed-back, fișă de evaluare a 
activității, diplome), pregătirea spațiului și ambientului pentru desfășurarea activității. 

Antreprenorii voluntari care au răspuns chemării școlii activau în domenii interesante, apreciate 
de elevi: grădini și amenajări exterioare, refolosirea deșeurilor textile, media și publicitate.  

Activitățile, deosebit de apreciate de elevi, au avut următorul conținut: 
a) Invitații au prezentat povestea lansării și creșterii afacerii pe care o conduc, accentuând 

aspectele care îi pot inspira și educa pe elevi, atingând puncte importante ca: Ce înseamnă/a 
însemnat antreprenoriatul în viața invitatului; Care dintre trăsăturile sale personale contează cel mai 
mult pentru succesul afacerii sale; Cum a devenit antreprenor; Care este povestea lansării afacerii 
sale; Colectivul de angajați pe care îl conduce și relațiile cu aceștia; Produsele pe care le obține, 
distribuirea lor, relațiile cu clienții și planurile de viitor. 

b) Elevii au adresat întrebări invitaților, ca de exemplu: Care dintre trăsăturile personale 
contează cel mai mult pentru succesul unei afaceri? Preferaţi angajaţii tineri sau pe cei mai în 
vârstă? De ce? Ce calitate umană preţuiţi cel mai mult? Care sunt avantajele și dezavantajele în 
această carieră? Care a fost cel mai mare succes avut? Care a fost cel mai mare eşec? Ce aţi învăţat 
din succesurile şi eşecurile avute? Câte ore munciţi pe zi? Ce alt domeniu de afaceri aţi alege acum, 
dacă ar trebui să începeţi ceva nou? Ce aţi dori să facă copiii dumneavoastră? De ce? Ce sfaturi 
aveţi pentru elevi? 

c) Obținerea unui feed-back din partea invitatului: la finalul întâlnirii invitatul a fost rugat să 
facă o evaluare obiectivă a ambientului în care s-a desfășurat întâlnirea, a atitudinii elevilor față de 
cele discutate și prezentate, dar și să precizeze ce a însemnat pentru el această activitate. 

d) Elevii, organizați în echipe, au realizat un portofoliu  cuprinzând patru teme principale: Ce 
știu despre antreprenori? Ce aș dori să aflu? Ce am aflat? Ce aș vrea să fac? 

Proiectul 101 antreprenori la clasă a oferit elevilor din clasele IV- VIII şi profesorilor 
oportunitatea de a desfăşura activităţi interactive şi practice în şcoală şi de a intra în contact cu 
comunitatea locală. Prin proiect s-au dezvoltat abilităţile de rezolvare a unor probleme reale, 
creativitatea, spiritul inovativ şi lucrul în echipă. Elevii au descoperit modele profesionale noi, iar 
școala s-a bucurat de noi parteneriate care să sprijine procesul instructiv-educativ. 
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IMPACTUL EDUCATIV AL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar MOISĂ ADRIANA - CLAUDIA 
Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești 

 
 
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.'' 
(Maria Montessori) 

 
Trăim într-o lume informaţională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia îşi pune din 

ce în ce mai mult „amprenta” în toate domeniile. Nici învăţământul nu a fost ocolit: avem 
calculatoare în clase, unii videoproiectoare, ecrane, table de scris cu marker şi nu cu cretă, copiii vor 
să vină la şcoală cu telefoanele… Cu toată tehnologia, elevii de ciclul primar sunt „tot copii” cărora 
le place să se joace, să râdă, să spună adevărul, să ierte prietenul de joacă, chiar dacă înainte s-au 
certat, să se bucure când înfloresc florile, când văd o pisicuţă, să cânte în această lume „magică pe 
care o simt ei”. Ce ar trebui să facem noi, învăţătorii? – ne punem adeseori întrebarea. Poate să 
desfăşurăm  mai multe activităţi extraşcolare care să-i pregătească pentru viaţă, activităţi în care să 
folosim noua tehnologie. 

Activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având 
multiple valenţe formativ-educative: 

- asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor 
în variate contexte şi situaţii; 

- stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 
responsabilitatea ce şi-o asumă; 

- contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau  
opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii; 
- asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor 

de lucru pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora; 
- ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor; 
- facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin 

strategii de cooperare;  
- ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai 

deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă; 
- descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru calificativ/notă. 
Elevii participă activ, cu interes la aceste activităţi şi cred că cel mai mult îndrăgesc excursiile şi 

serbările. Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea pe care o 
favorizează este mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs. 
Intrând în contact direct cu natura, observându-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu, 
când vor fi adulţi, vor fi protectorii ei. Organizând excursii cu elevii avem posibilitatea de a 
contribui la dezvoltarea personalităţii lor prin valorificarea intereselor şi a aptitudinilor acestora. Ei 
învaţă să preţuiască valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru şi manifestă interes 
pentru a afla cât mai multe despre aceştia. Pe lângă fortificarea biologică a organismului, excursia 
contribuie la fortificarea morală a elevilor, cultivând înalte trăsături de caracter.  

Îmi amintesc cu drag excursia care a avut ca temă „Să ne cunoaştem mai bine judeţul!”. Am 
admirat  relieful judeţului, am vizitat muzeele, am vorbit cu oamenii. Istoria, geografia, literatura, 
religia, educaţia fizică s-au împletit într-o limbă română vorbită pe înţelesul lor. Şi-au consolidat 
cunoştinţele despre uneltele cu care lucrau ţăranii pământul, despre ocupaţiile lor din vechime, 
obiceiurile şi datinile strămoşeşti. Interdisciplinaritatea, cerinţa necesară a învăţământului din zilele 
noastre i-a ajutat pe elevi să-şi formeze o viziune de ansamblu asupra vieţii oamenilor din trecut, 
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dar şi din zilele noastre. Prin observarea directă, elevii au înţeles mai bine anumite noţiuni, şi-au 
consolidat cunoştinţe, şi-au asigurat o bază pe care se vor „clădi” alte cunoştinţe. Şi toate acestea 
într-o atmosferă relaxantă, plăcută. 

Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, să stabilim 
relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea lor 
dovedeşte că oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional. Ele sunt mai eficiente 
cu cât leagă mai multe domenii şi instituţii, sporind astfel gradul de transfer al informaţiei, având un 
fundament comun de acţiune. În cadrul parteneriatului “Copil ca tine sunt şi eu” am urmărit stabilirea 
unor relaţii de colaborare, sprijin şi respect reciproc pentru elevii din învăţământul de masă şi cel 
special, formarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, în concordanţă cu propriile nevoi de 
dezvoltare şi afirmare a personalităţii, dezvoltarea armonioasă a elevilor pentru a deveni oameni care 
au multe calităţi.  

Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare are o importanţă deosebită datorită conţinutului 
de idei şi de sentimente a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi plin de speranţe a poporului 
nostru. De aceea, încă de la cea mai fragedă vârstă, copiilor trebuie să li se vorbească despre 
frumuseţea folclorului românesc, să li se cultive interesul pentru cântecul şi dansul popular, pentru 
obiceiurile şi tradiţiile acestui popor, pentru că ele contribuie, în mare măsură la dezvoltarea 
competenţelor de comunicare orală şi scrisă. În cadrul acestor activităţi elevii reuşesc să-şi 
îmbogăţească vocabularul, să interacţioneze bine cu persoanele din jur, să-şi exprime gândurile, 
stările, sentimentele, opiniile, să-şi cultive răbdarea, stăpânirea de sine, perseverenţa, încrederea, 
spiritul de echipă. 

Am încercat, în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare, să valorific folclorul ţinând seama de 
tipurile de inteligenţă. Pentru că în clasă am avut copii cu inteligenţă predominant muzical-ritmică, 
le-am dat posibilitatea să cânte cântece populare. Celor cu o inteligenţă predominant 
corporal/kinestezică le-am dat posibilitatea de a-şi etala talentul punându-i să joace în horă. Cei cu 
inteligenţă predominant lingvistică au fost stimulaţi să citească literatură populară (poezii, balade, 
strigături, proverbe, zicători, proză populară), iar la serbările prezentate au recitat, au fost „actorii 
rolurilor principale”. În cadrul serbărilor şcolare desfăşurate în  pragul sărbătorilor de iarnă am 
valorificat, pe lângă transmiterea obiceiurilor de sărbători, capacităţile de comunicare şi înclinaţiile 
artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul pentru frumos, am găsit mijloace şi posibilităţi de 
înlăturare a timidităţii, elevii fiind aplaudaţi şi încurajaţi în acţiunea lor. Am organizat serbări cu 
tema: „Şezătoare”, „La noi”, „Obiceiuri de iarnă”. 

Cu ajutorul acestor activităţi extraşcolare reuşim să contribuim la dezvoltarea personalităţii 
elevilor, să-i ajutăm  să se descurce în situaţii inedite, să-i pregătim pentru viaţă, fără să-i 
aglomerăm sau să perturbăm procesul de învăţământ care se desfăşoară la clasă. Cu cât este mai 
mult interes pentru şcoală din partea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, a societăţii, viitorul 
va fi mai bun. 

 
 
Bibliografie:  
 
Radu I. şi colaboratori, Introducere în psihologia contemporană, ed. Sincron,  Cluj-Napoca,   
1991; 
Revista  NOI ŞI DASCĂLII NOŞTRI, nr. 34, 2010, Oradea,  pag.129-130; 
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STUDIU PRIVIND IMPLICAREA  PĂRINȚILOR  

ÎN ACTIVITĂȚILE EXRACURRICULARE 
 
 

prof. Moisă Cătălina 
Liceul Tehnologic Grigore Antipa Bacău 

 
 
Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare 

globală și armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a 
facilita realizarea acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și 
colaborare reciprocă, dar este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii 
dificil de a avea timp și, de asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, 
profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la această colaborare. Când vorbim despre participarea la 
școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la activitățile propuse, și că există o relație de 
încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație devine astăzi un pilon foarte puternic 
pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale a elevilor care a 
demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în evoluția lui școlară și 
vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare adecvată, elevul va 
evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și 
este nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin 
urmare, școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și 
necesitatea unei relații cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată 
îndeplini funcția eficient și complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să 
gânduri despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite 
acțiuni față de copil. Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera 
cunoștințele școlare în viața de zi cu zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele 
convenite sau propuse și să transfere și să aplice cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața 
școlară a modul în care se realizează această interrelație și uniune între educația formală și cea non-
formală. 

Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații 
mai strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor.  

Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul 
de viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului 
educativ, performanța și modul de lucru.  

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de  activități de tot 
felul care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care 
au contribuit sunt: în principal organizarea de activități activități extracurriculare, întâlniri ale 
părinților cu tutori, ateliere de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și 
broșuri părinților, acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la 
întâlniri în clasă, discuții personale, grupuri de discuții, reunini regulate, excursii, petreceri, povești, 
jocuri. 

Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să 
adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului 
copil. Părinții care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea  și interesul față 
de educația dată de școală. 

Aceste activităţi extraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 
încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, 
atitudinea faţă de şcoală. 
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Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia , părinţii 
simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, 
sunt atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de 
cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest 
tip de activitate,  să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai 
uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de 
abordare a temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care 
dispune clasa de elevi . 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 
principalul protagonist al procesului educațional.  

 
 
Biblografie:  
 
1. Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
2. Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în ,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000. 
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Excursia- 

 activitate extracurriculară eficientă de educaţie a micilor şcolari 
 
 

Prof. înv. primar Moise Caliopia 
Şc. Gimn. Nr. 3 Lupeni, Jud. Hunedoara 

 
 
Şcoala nu este singurul loc unde poţi învăţa. Activităţile desfăşurate în afara sistemului formal 

vin în întâmpinarea dorinţei de învăţare a omului, de perfecţionare permanentă. 
Excursiile şi drumeţiile organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a 

elevilor, contribuind la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, îndeosebi la ,,ancorarea“ 
sa în realitatea mediului natural şi social prin explorare directă.  

Conţinutul didactic al drumeţiilor şi excursiilor este mult mai elastic, mai variat şi mai complex 
decât al lecţiilor din clasă. Ele dezvăluie informaţii despre momente legate de trecutul istoric, 
despre viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, 
despre relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. 

Dacă este organizată periodic şi este pregătită corespunzător, mai întâi în locuri apropiate, local, 
apoi judeţean, interjudeţean şi în final naţional, excursia oferă pe lângă momente distractive de 
neuitat şi efecte pozitive în plan educaţional.  

Aşadar, cunoscând rolul pe care îl au vizitele, drumeţiile şi excursiile în viaţa şcolarului mic, am 
organizat împreună cu colegii de la Şcoala Generală Nr. 3 Lupeni numeroase activităţi de acest fel. 

Cu ocazia drumeţiilor în zona Agrement Lupeni şi la barajul Valea de Peşti, elevii au observat 
aspectul reliefului, apele repezi şi limpezi de munte, exemplare din flora şi fauna locală. Tot aici au 
avut privilegiul de a asista la o probă experimentală de purificare a apei şi de stabilire a parametrilor 
normali pentru apa potabilă din Valea Jiului, în incinta Staţiei de purificare a apei Valea de Peşti. 
Elevii au înţeles de ce este necesar să păstrăm curată şi nealterată natura şi cum putem participa cu 
toţii la lupta împotriva poluării. În acest sens am desfăşurat acţiuni de ecologizare în zonele verzi 
din oraşul nostru, precum şi în zona de agrement şi pe malurile Brăiţei. 

Excursiile în judeţul Hunedoara au urmărit cunoaşterea de către copiii a unor obiective istorice 
cum ar fi: Castelul Huniazilor (Hunedoara), ruinele cetăţii dacice de la Deva, de la Sarmizegetusa, 
biserica- cetate Colţi, gorunul lui Horea (Ţebea), Muzeul de istorie din Deva, unde ei au putut 
admira stilurile arhitectonice diferite ale construcţiilor medievale, colecţiile de vase, arme, podoabe, 
armuri din epoci apuse. Toate acestea le-au oferit pe viu informaţii despre trecutul poporului nostru, 
despre valorile culturale, obiceiurile şi tradiţiile lui păstrate cu grijă pentru generaţiile viitoare.   

Muzeul aurului de la Brad i-a fascinat cu minunatele ,,flori de mină”. La Sarmizegetusa, fosta 
capitală a Daciei romane, elevii au putut vedea urmele Palatului Augustalilor, unde îşi avea sediul 
oficial cel mai înalt for preoţesc; Forul- locul de întâlnire al marilor conducători; Amfiteatrul uriaş 
care avea circa 5000 de locuri. Referinţe legate de epoca de înflorire a aşezării Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, ca şi numeroase piese descoperite în situl arheologic din Munţii Orăştiei, le-am aflat 
la muzeul local, unde un ghid calificat ne-a oferit detaliile solicitate despre viaţa materială şi 
spirituală a strămoşilor noştri.  

Pe tot traseul, dar şi în Parcul dendrologic din Simeria, în Rezervaţia de zimbri Haţeg, la 
Grădina Zoologică de la Hunedoara, elevii au avut ocazia să-şi consolideze cunoştinţele despre 
plantele şi animalele din flora şi fauna judeţului, despre exemplarele pe cale de dispariţie, care au 
mare nevoie de protecţie şi conservare. Astfel, ei au înţeles că natura înconjurătoare impune respect 
şi admiraţie, că poate fi considerată o adevărată bogăţie a ţării şi că trebuie să depunem toate 
eforturile pentru a o menţine curată , pentru a ne putea bucura în continuare de ea. 

Partea de vest a ţării, cu neasemuite frumuseţi naturale şi bogate vestigii istorice ne-a atras pe 
traseul Băile Herculane- Orşova- Porţile de Fier- Drobeta Turnu-Severin, unde punctele de atracţie 
au fost plimbarea cu vaporaşul pe Dunăre, băile termale de la Herculane. În afara valoroaselor 
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exponate ce aparţin culturilor preistorice, paleolitice şi neolitice, elevii au putut vedea ruinele 
castrului roman şi piciorul podului proiectat de Apolodor din Damasc în vremea împăratului Traian. 

Excursia de la Sibiu a oferit copiilor prilejul de a vizita vestita Grădină Zoologică cu animale de 
la noi din ţară, dar şi cu minunate exemplare din alte zone ale lumii, alături de încântătorul Muzeu 
al satului din Dumbrava Sibiului. În muzee, pe străzile Oraşului Cetate, în Piaţa Mare, elevii ,,au 
respirat” cu nesaţ atmosfera de epocă, cu valorile culturale şi spirituale care au adus renumele 
acestui oraş peste tot pe continent, făcându-l pentru o vreme capitala culturală europeană. 

Sudul ţării, cu clima lui caldă şi secetoasă, ne-a atras irezistibil în nenumărate rânduri. Pe traseu 
am avut ocazia să observăm zbuciumul apelor printre steiurile ascuţite de piatră ale Defileului 
Jiului, versanţii abrupţi îmbrăcaţi până în creştet cu păduri de foioase. La Curţişoara ne aşteptau 
vechiul conac boieresc şi căsuţele ţărăneşti cu obiecte de mobilier, unelte, veşminte, vase, hrisoave 
îngălbenite de vreme şi multe alte izvoare istorice care ne-au impresionat prin simplitatea şi totodată 
originalitatea lor.  

Ne-am recules în peregrinările noastre în frumoase şi vechi lăcaşuri de cult cum ar fi mânăstirile 
de la Lainici, Tismana, Polovragi unde am admirat picturile vechi de 300 de ani, icoanele şi 
obiectele de cult ale credincioşilor ortodocşi şi am aprins o lumânare pentru sufletele strămoşilor 
noştri, pentru cei prezenţi şi pentru ca poporul român să dăinuiască în veci pe aceste meleaguri. 

Peştera Muierilor ne-a răcorit după arşiţa de afară şi ne-a încântat privirile cu stalactitele, 
stalagmitele şi coloanele pe care muntele le-a creat parcă anume pentru noi, aşa cum a oferit 
femeilor şi copiilor, cu sute de ani în urmă, găzduire şi adăpost în vreme de primejdie. 

În concluzie, în cadrul excursiilor obiectivele didactice şi cele pedagogice interferează spre 
acelaşi scop, formarea şi dezvoltarea copilului prin participarea lui directă, activă şi nemijlocită la 
acţiuni care să-l solicite şi să-i dezvolte intens şi complex principalele procese psihice: atenţia, 
memoria, curajul, gândirea creatoare, voinţa, îndemânarea, rapiditatea şi, nu în ultimul rând spiritul 
de camaraderie şi prietenie.  

Ea permite studiul concret al naturii şi vieţii sociale, iar copilul va înţelege interdependenţa 
fenomenelor, legătura dintre cauză şi efect, va cunoaşte locul natal şi înfăptuirile înaintaşilor săi. 
Copilul îşi formează astfel conştiinţa apartenenţei la naţie, învaţă să-şi iubească tot mai mult ţara cu 
trecutul şi cu prezentul ei.  

Acest tip de activităţi ajută la formarea unui comportament civilizat, la trezirea emoţiilor şi 
sentimentelor în faţa frumuseţilor naturii, în faţa realizărilor oamenilor, ducând la un echilibru 
sufletesc şi la dragostea de viaţă. 

Aşadar, fără a avea pretenţia de a fi epuizat toate argumentele pe această temă, considerăm că 
acest tip de activităţi prezintă multiple valenţe educative şi le recomandăm cu căldură tuturor 
cadrelor didactice. 
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ACTIVITĂŢI „ALTFEL” PENTRU ELEVII NOŞTRI 

 
 

prof. Moise Emanuel Petrică 
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 
 
În cadrul procesului de învăţare, profesorii apelează în diverse situaţii la anumite „trucuri” 

pentru a face învăţarea mai uşoară, mai lesne de înţeles pentru elevi.  Un astfel de truc îl poate 
reprezenta „săptămâna altfel”, o săptămână în care elevii învaţă în cadrul unor activităţi 
extracurriculare nu doar o varietate de noţiuni ci şi ceea ce înseamnă să fii un bun coleg, să fii 
cooperant şi empatic, să te porţi conform unor reguli sociale, într-un mediu poate mai puţin familiar 
ţie. Astfel, în această săptămână, transferul de cunoştinţe din diferite domenii se face cu mai mare 
uşurinţă, într-un mediu mai puţin formal, mai „relaxat”. Pentru profesori, proiectarea unor astfel de 
activităţi reprezintă adesesa o provocare pentru că de fiecare dată, în proiectarea acestor activităţi 
trebuie să ţinem cont de încărcătura ştiinţifică a activităţilor, de latura lor educativă dar ele trebuie 
să fie, de asemenea, relaxante pentru elevi. Noi trebuie să transmitem cunoştinţe prin joc, prin 
experienţele pe care le propunem elevilor noştri folosindu-ne de resurse pe care nu le putem avea 
oricând la dispoziţie.  

Activităţile din „săptămâna altfel” pot fi considerate unele dintre cele mai reuşite activităţi 
extracurriculare deşi ele favorizează consolidarea unor cunoştinţe acumulate la anumite discipline 
şcolare.  

Elevii mei, care anul acesta sunt în clasa a VII-a, au avut norocul ca atunci când erau în clasa a 
VI-a să studieze diverse lucruri despre bani şi despre organizarea bugetului personal sau al familiei 
din care fac parte.  

În săptămâna dedicată învăţării interactive, într-un mediu nonformal, respectiv în „Săptămâna 
altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, am organizat, în colaborare cu cei de la BCR (Banca 
Comercială), o activitate prin care elevii au putut să înţeleagă, de la experţii băncii, despre ceea ce 
înseamnă utilizarea unor instrumente bancare precum cecurile, foile de vărsământ sau chiar 
creditele. Sau despre cursul valutar şi modul în care acesta se stabileşte şi cum influenţează acest 
curs preţurile unor produse pe care ei le pot cumpăra de pe diferite site-uri unde plata nu se face în 
lei ci în alte valute.  

Vizita la sediul băncii, interacţiunea cu lucrătorii bancari a fost pentru cei mai mulţi dintre elevi 
o noutate. Dar ceea ce a fost mai important a fost lecţia în direct despre ceea ce sunt banii şi mai 
ales gestionarea lor.  

O altă activitate deosebită la care elevii pe care îi îndrum în calitate de diriginte au participat 
anul trecut a fost o vizită la o mare unitate industrială, producătoare de pâine şi de produse de 
panificaţie.  

Uimirea lor atunci când au văzut utilajele de pe fluxul de producţie al pâinii, modul în care 
lucrătorii tratează aluatul, căldura în care aceştia lucrează şi mai ales mirosul pâinii aburinde i-a 
determinat să conştientizeze ce eforturi presupune obţinerea unei franzele saau a unui baton şcolar 
şi de asemenea să înţeleagă, odată în plus că fiecare felie de pâine are în ea şi tehnică  şi tehnologie 
şi bucăţele din sufletul celor care lucrează în fabricile de pâine.  

Vizita la producătorul de pâine a avut, din fericire, un impact deosebit asupra celor care erau 
tentaţi ca uneori să arunce la coş batonul primit la şcoală pentru gustarea de la pauza mare. De 
atunci, nu au mai fost găsite batoane la coşul de gunoi al clasei. Iar cei care nu îl mâncau ei înşişi, 
au preferat, după vizită, fie să îl ia acasă, fie să îl pună la uscat şi să îl folosească pentru hrănirea 
păsărelelor care au cuib în arborii din curtea şcolii.  

Şi pentru că tot vorbeam despre păsărelele care îi acompaniază uneori în pauze pe elevii noştri, 
făcându-le concurenţă la „ciripit”, o altă activitate la care au participat cu drag anul acesta, a fost să 
repare sau să construiască căsuţe pentru păsărelele din curtea şcolii. De unde m-aş fi aşteptat ca 
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băieţii să fie „meşteri mari”, s-a dovedit că execuţia a fost mai degrabă treaba fetelor din colectiv. 
Dar băieţii au ajutat şi ei, fiecare cum s-a priceput, ba la tăiat, ba la vopsit, ba la fixat căsuţele pe noi 
amplasamente (noi crengi din arborii din curtea şcolii), în apropierea vechilor căsuţe. Deşi 
păsărelele au fost oarecum stresate de activitatea copiilor, totuşi ele au acceptat destul de rapid noile 
locuinţe.  

Iar în cadrul proiectului judeţean „Perdeaua verde” s-au implicat activ în plantarea de puieţi 
astfel încât să crească suprafaţa „verde” a şcolii şi implicit a oraşului. Iar puieţii plantaţi de ei sunt 
îngrijiţi zilnic pentru a prinde rădăcini solide şi pentru a rezista vremii şi vremurilor, mingilor care 
mai zboară şi pe unde nu-i locul lor.  

Consider că toate activităţile extracurriculare pe care le desfăşor cu elevii de la clasa la care sunt 
diriginte, dar şi de la alte clase, în calitatea mea de cadru didactic, au un rol deosebit în formarea 
unor comportamente dezirabile în societatea actuală. Ne bazăm în cadrul acestor activităţi mai 
degrabă pe cooperare şi mai puţin pe competiţie, deşi nu lipsesc nici astfel de acţiuni, pe încurajarea 
comportamentului empatic, pe dezvoltarea unor relaţii de calitate între copii, bazate pe adevărata 
prietenie. 

Experienţele trăite de elevi în cadrul acestui tip de activităţi sper să contribuie la creşterea 
„gradului de fericire” al fiecăruia dintre elevi, a grupului în majoritatea sa. Şi atunci când avem de-a 
face cu elevi fericiţi, atunci putem să apreciem că ceea ce facem la şcoală, în cadrul activităţilor 
noastre cu copiii este ceea ce contribuie la educarea unor tineri şi apoi adulţi fericiţi, responsabili, 
apţi să lupte pentru binele fiecăruia şi pentru binele comunităţii în care trăiesc. 
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ELEVII  SI  SOCIETATEA 

 
 

Prof. Inv. Primar MOLDOVAN  ELENA  RODICA 
Scoala Gimnaziala Petros, Comuna Baru, Judetul Hunedoara, 

                                                                                                                     
 
Sistemul de învățământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele și 

posibilitățile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub 
impulsul cerințelor dezvoltării sociale, sistemele de învățământ se modifică, ținzându-se spre 
modernizarea metodelor de predare, a conținutului, a formelor de organizare, precum și a formelor 
de colaborare, de cooperare dintre diferitele instituții educative. Învățământul preșcolar trebuie să 
realizeze educația preșcolară având ca funcție majoră formarea și dezvoltarea personalității 
copilului în raport cu nevoile specifice vârstei, cu posibilitățile și dotările sale, în interesul său și al 
comunității sociale. 

Gradinita eficienta realizeaza un parteneriat cu copiii, prin valorizarea si respectarea identitatii 
sale, cu familia- prin cunoasterea importantei acesteia si atragerea in procesul didactic cu toate 
resursele educative ale societatii, pe care le identifica, le implica si le foloseste activ. Identificand si 
valorizand dimensiunea personala a individului, realizam insa, nevoia valorizarii si aprecierii 
familiei ca un mediu primordial si afectiv necesar formarii individuale. Familia trebuie sprijinita si 
nu inlocuita in educatia tinerei generatii. Si pe parcursul varstelor scolare familia ramane mediul 
afectiv cel mai viabil de securitate si stimulare. 

Şcoala este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, 
formează competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o 
comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: 
familia, autorităţile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.  

În familie, fiecare membru este special, are rolul său şi în raport cu ceilalţi îşi constituie o 
identitate specifică. Aici sunt valorizate diferenţele pentru că fiecare este important şi indispensabil. 
Familia însăşi există şi se structurează prin caracteristicile membrilor ei, ea evoluează împreună cu 
aceştia, integrează schimbările din viaţa lor şi se lasă modificată de fiecare membru al ei..  

Intr-o lume in care toate institutiile si toate tipurile de raporturi sociale se schimba in ritm 
accelerat, familia nu poate ramane neschimbata si nu trebuie absolutizat un model sau altul de 
organizare familiala.Toate aceste schimbari nu trebuie interpretate ca o criza a familiei, ci mai 
repede ca adaptari ale conduitei individuale la schimbarile demografice, econimoce si materiale 
care afecteaza societatile in ansamblul lor. 

Parteneriatul  grădiniţă –școala- familie - societate se referă la construirea unor relaţii pozitive 
între familie, grădiniţă, școala şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un 
efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea/învățătoarea  sfătuindu-se cu 
părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea 
copiilor în programul educativ din grădiniţă și șoală, poate deveni un start bun pentru a crea 
părinţilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni.  

Se recunoaste tot mai mult influenta si a altor institutii din comunitate asupra informarii si 
formarii copilului. Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile 
individuale ale fiecărui copil. Construirea unui parteneriat educativ în comunitatea în care creşte, se 
dezvoltă şi este educat copilul constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Se recunoaşte faptul că 
deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în comunitatea de opţiune 
dintre mediile responsabile: familie-grădiniţă-şcoală-societate. Din experienţă se trage concluzia 
următoare: colaborarea familie-grădiniţă-şcoală-societate este benefică şi cu rezultate deosebite atât 
pentru implicarea părinţilor dar şi pentru membrii comunităţii care îşi dau silinţa să se integreze în 
atmosfera grădiniţei şi să se împrietenească cu copii. 

635



Educaţia însumează acţiunile – deliberate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice 
sau nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la 
reperele socio-economicoistorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară. Se poate afirma că 
educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi educabil (a căror rol este 
şanjabil) în vederea formării şi autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii 
unei mentalităţi pozitiv-contructiviste. Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată 
educaţie formală, activităţile educative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, 
cluburile elevilor etc., drept educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau neorganizate din 
mediu, familie, grup de prieteni, mass media etc., educaţie informal 

În zilele noastre se constată atât o extindere, cât şi o intercorelare strânsă a tuturor acestor 
forme, ceea ce face să le crească potenţialul educativ.  Educaţia permanentă îmbracă un caracter 
universal, democratic şi trebuie să răspundă schimbărilor care se produc în societate, în ştiinţă, 
tehnică, cultură.  

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni 
organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru 
ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala 
dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie 
de activităţi de susţinere în afara clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii 
dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor didactice 

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă 
abordare a profesiei didactice. O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă 
specialiştii în intervenţia socio-educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, 
organizate şi desfăşurate de societate în direcţia susţinerii, orientării, corectării sau suplinirii 
activităţii educative a părinţilor. Toate tipurile de specialişti cu care familia intră în contact prin 
copil (cadre didactice, pediatrii, medici, psihologi, jurişti etc.) exercită un rol explicit sau implicit pe 
lângă părinţi. Educaţia copiilor  a devenit, în societăţile moderne, o problemă de interes naţional . 

Colaborarea dintre grădiniţă -şcoală–familie-societate  presupune  o comunicare efectivă şi 
eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.. 
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE PRESCOLARE                                  

IN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INVATAMANT 

 

MOLDOVAN ALINA MARIA                                                           
GPP SÂNMICLĂUŞ, JUD ALBA 

 

Problematica educatiei dobandeste in societatea contemporana noi conotatii, date mai ales de 
schimbarile fara precedent din toate domeniile vietii sociale .Accentul trece de pe informativ pe 
formativ, de pe instructie pe educatie. 

In contextul afirmarii unei viziuni holistice asupra educatiei, scoala nu mai poate raspunde 
singura nevoilor tot mai complexe ale societatii ,un curriculum unitar nu mai poate raspunde singur 
diversitatii umane, iar dezideratul educatiei permanente tinde sa devina o realitate de 
necontestat.Astfel, fara a nega importanta educatiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul 
ca educatia extracurriculara, adica cea realizata dincolo de procesul de invatamant, isi are rolul si 
locul sau bine stabilit in formarea personalitatii copiilor. Gradinita ca institutie educativa, continua 
educatia copilului inceputa in familie, iar actul educational are rolul de a stimula si valorifica 
talentul, aptitudinile, de a sustine comunicarea, de a incuraja competitia si asumarea de 
responsabilitati in vederea dezvoltarii si formarii unei personalitati armonioase a copiilor inca de la 
cea mai frageda varsta. 

Timpul liber al copiilor sta din ce in ce mai mult in atentia organizatorilor procesului de 
instruire si educare in scopul folosirii mai eficiente a acestuia in procesul educativ al tinerei 
generatii. Copiii, au nevoie, de activitati de joc, de dans, de sport. Este si motivul pentru care 
educatoarele trebuie sa acorde toata atentia bunei organizari a timpului liber al copiilor din 
gradinite, imbinand armonios, munca si invatarea cu distractia si jocul. 

Prin activitatile extracurriculare desfasurate in gradinite se urmareste completarea procesului 
didactic, organizarea rationala si placuta a timpului liber. O cerinta foarte importanta vizand 
optiunea pentru astfel de activitate este selectionarea din timp a suportului teoretic in functie de 
interesele si dorintele copiilor si ordonarea lor intr-un repertoriu cu o tema centrala. 

In cadrul activitatilor extracurriculare cu o deosebita influenta formativa sunt incluse toate 
formele de actiuni care se realizeaza in afara programului propriu zis : plimbari, iesiri in natura, 
excursii, tabere, serbari cu diferite ocazii, concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre 
gradinite, parteneriate scolare pe diferite teme, etc . 

In activitatile organizate in mijlocul naturii si al vietii sociale, prescolarii se confrunta  cu 
realitatea printr-o percepere activa, investigatoare, prin actiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul inconjurator, a unor zone geografice si locuri istorice.Ei  dobandesc o mare 
cantitate de informatii privind munca si viata omului in diferite cotexte isi formeaza reprezentari 
simple despre structura si conditiile de viata ale unor plante si animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor si frumusetilor patriei . In cadrul  activitatilor in aer liber, prescolarii isi 
pot forma sentimentul de respect si dragoste pentru natura, de ocrotire a speciilor pe cale de 
disparitie. 
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Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului 
nostru. Atat activitatile turistice cat si cele de concurs contribuie la imbogatirea si largirea 
vocabularului activ, a socializarii, a diverselor continuturi stimulative , astfel copiii pot reda cu mai 
multa creativitate si sensibilitate imaginea realitatii in cadrul activitatilor plastice si practice si de 
educarea limbajului , au mai multa initiativa in cadrul jocurilor. 

Spectacolele,serbarile, vizionarile (teatrul de papusi) constituie o alta forma de activitate 
extracurriculara in gradinite, prin intermediul carora copilul face cunostinta  cu lumea minunata a 
artei. Aceasta forma de activitate il pune pe cel mic atat in calitate de actor cat si de spectator in fata 
unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum si in faptul ca se apeleaza in permanenta la 
afectivitatea copilului. . Viata afectiva la varsta infantila constituie temeiul viitoarei personalitati. A 
te concentra asupra ei, a mecanismelor proprii de functionare constituie, de fapt, esenta activitatii 
instructiv – educative a educatoarei in gardinita de copii, barometrul de apreciere a eficientei acestei 
munci, chiar daca roadele ei vor fi culese nu imediat, ci in timp, uneori de-a lungul intregii deveniri 
umane. 

Prin organizarea unor concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltam dragostea si interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
si personalitatea lor suferind modificari pozitive, putand usor depista tinere talente artistice in 
vederea cultivarii si promovarii lor. Concursurile sportive vin ca si o completare a activitatilor de 
educatie fizica, si ajuta la dezvoltarea psiho-motrica  a copiilor, cei mici participand cu multa 
placere. 

In acelasi timp nu trebuie neglijat rolul  activitatilor extracurriculare in formarea caracterului 
colectiv care conduce la «sudarea legaturii» dintre cei mici, ii invata sa traiasca in grup,sa 
colaboreze, sa accepte si sa respecte parerile celorlalti.   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                             
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Moldovan Cristina Zenovia                                                         
Şc. Gimn, Miron Neagu                                                                
Sighişoara jud. Mureş 

 
 
În ultimii ani se pune baza tot mai mult pe activităţiile extraşcolare pentru că influenţează tot 

mai mult personalitatea elevului, dar şi dezvoltarea lui ca adult mai târziu. 
Cred că activităţiile extraşcolare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la completarea 

procesului de învăţare. Astfel elevii îşi dezvoltă  anumite înclinaţii şi aptitudini. Ei  participă într-o 
atmosferă relaxantă la astfel de activităţi. 

 
De exemplu am participat într-un an la plantarea puieţilor de stejar. Aşa au văzut cum dintr-o 

sămânţă iese o plantă care mai apoi devine un mic pomişor. Au descoperit că nu e tocmai la 
îndemâna tuturor să facă o groapă iar apoi să planteze stejarul. Au aflat de la angajaţii din pepinieră 
date foarte importante despre timpul de dezvoltare şi despre ciclul de viaţă al seminţei care mai 
târziu devine stejarul impresionant de mai târziu.  

 
Unii elevi nu ştiau că există o rezervaţie naturală de stejari seculari (Rezervaţia Breite) chiar 

lângă oraşul nostru. Aceşti stejari au vârste de peste trei sute- patru sute de ani. Ei au fost martorii 
multor evenimente locale, a tradiţiilor din zonă. Tot cu elevii din şcoală am participat cu mulţi ani 
în urmă la învigorarea acestei rezervaţii. Elevii au plantat câte un puiet de stejar şi o căsuţă pentru 
păsările care vieţuiesc. Chiar dacă au fost ore obositoare, nici un elev nu a arătat aceste semne. Din 
contră parcă ideea de a face ceva important care va dăinui peste ani le dădea mai multă energie. Am 
observat că au lucrat în echipă. Dacă cineva avea nevoie de ajutor îl primea necondiţionat.  

 
Din păcate elevii din ziua de azi nu mai sunt obişnuiţi să se bucure de natură, pentru că 

tehnologia a câştigat teren. Pentru aceşti elevi ziua petrecută în aer liber departe de civilizaţie, fără 
semnal de internet a fost ca o călătorie în timp. Aerul curat, ciripitul păsărelelor, efortul pe care l-au 
depus pentru sădirea stejarilor au contribuit la amintirea acelei zile. Ştiu că în momentul când ei vor 
deveni adulţi şi poate vor avea copii le va povesti acea zi din viaţa de elev. 

 
Într-adevăr sunt experienţe în viaţă care te schimbă, te fac să vezi unele aspecte care pur 

teoretice nu ar fi înţelese. Prin activtăţiile extraşcolare elevii îşi înşuşesc multe cunoştinţe practice. 
Astfel am înlocuit sala de clasă cu un platou de stejari seculari, cu multă verdeaţă în jur şi cu 
căldura razelor de soare. Creionul, caietul, creta şi tabla au fost înlocuite cu hârleţul, lopata şi 
stropitoarea cu apă.  

 
Am învăţat împreună cu elevii cum putem să vopsim natural ouăle de Paşte. Au venit cu idei 

cum vopsesc ei acasă în familie, dar şi ce tradiţii au ei. Aşa că am împrumutat unii de la alţii reţete 
de a vopsi ouă astfel să fie mai deosebite. Au încercat metoda cu hârtie creponată acasă şi au fost 
încântaţi că au reuşit singuri ceea ce au învăţat la şcoală.  

 
Am observat că elevii reţin mai uşor unele lucruri atunci când simt că nu o fac din obligaţie, le 

aplică cu mai multă uşurinţă şi plăcere. Mai mult au tendinţa de ai învăţa şi pe cei din jurul lor noile 
cunoştinţe devenind fără voia lor mici profesori. 
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Unii îşi descoperă că au răbdare să lucreze cu persoane pe care nu le agreau până atunci, să ajute 
pe ceilalţi care nu se descurcă. Ajung să îşi atingă anumite limite sau descopere anumite calităţi pe 
care nu le stiau că le au. 

  
Este foarte important ca elevii să înveţe că orice lucru trebuie luat cu seriozitate, că în jurul 

nostru sunt atâtea lucruri pe care nu le observam şi că ar fi bine să medităm la ele. 

640



 

O altfel de școală 
 

 
Prof. înv. primar Moldovan Dana 

 
 

În martie, la sfârșit, 
Cu toții am pregătit 

Activități pe o coală, 
Să facem altfel de școală! 
Fără cărți sau referarte, 

Fără lecții ascultate, 
Fără fișe-ntortocheate, 

Doar cu lucruri minunate! 
Luni, cu toți-am fost pe val, 
Ne-am mascat de carnaval, 

În personaje-ndrăgite 
Din poveștile citite! 
Iar apoi am concurat 

La  un concurs de cântat, 
Unde toți am câștigat! 

Marți am fost la școală, sus, 
Unde pe salvat ne-am pus! 
Și-am învățat cu prudență 

Ajutorul de urgență! 
Apoi ne-am întors în clasă, 
Unde-am pregătit o masă, 

Cu mâncare sănătoasă, 
Dar mai ales delicioasă! 

Miercuri cu toți ne-am distrat, 
În excursi-am plecat, 

Spre Reghin ne-am îndrepatat! 
Ca să vedem bunăoară, 
Cum se fabric-o vioară! 

După ce am vizitat, 
La instrument am cântat! 

Iar apoi în goana mare 
Am pornit spre...animale! 

Am văzut maimuțe, lei și elefanți, 
Păsări colorate, pești interesanți, 

Urși, mistreți și vulturi, lame și cămile, 
Zebre și cu șerpi, câteva gorile! 
Am făcut și poze, tare am strigat 

Și ce ne-a plăcut, când am alergat! 
Joi, zi mai ușoară și de relaxare, 

Ne-am adus aminte că e Postul Mare! 
Cu talent, răbdare, ouă am pictat 
Și din primăvară toți am desenat! 
Vineri, de final, un film am văzut, 
Albă ca Zăpada, tare ne-a plăcut! 

Iar apoi de nicăieri am ajuns la pompieri! 

641



Unde ni s-a explicat, cu focul nu-i de jucat! 
Într-o săptămână toți am remarcat, 
Că se poate face, altfel de-nvățat! 

Prin activități și evenimente 
Am descoperit elevii cu talente! 
Dacă strategia e bine gândită, 

Atunci școala... altfel poate fi privită! 
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ACTIVITĂTILE EXTRASCOLARE  

SI DEZVOLTAREA PERSONALITĂTII COPILULUI 
 
 

Prof. Înv. Prescolar: Moldovan Elena 
 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora anumite înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 
schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor 
şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.   Din 
acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 
educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 
verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale.  Accentul este pus 
acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   informaţiile,   de   a   forma 
deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 
obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.   

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  
locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie 
modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii 
şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 
şi util  şi   de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile 
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extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antreneză copiii în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Luminiţa Violeta Moldovan, 
Şcoala Gimnazială Livezile, Bistriţa Năsăud 

 
 
Activitatea extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul si locul 

bine stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare 
urmareste identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viata civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in  diferite domenii. Începand 
de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul sccolar, oferirea de support pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducănivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prinprocesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber alcopilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Exemple de activitati extrascolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, constituie un mijloc 

de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şifenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie 
îndesfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate detrecutul istoric local, naţional, de 
viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile 
dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 

Excursiile si taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile 
tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii 
pot cunoasterealizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creatopere de arta. 

Spectacolele constituie o formă de activitateextracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumeaminunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil înmajoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebitărezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, laafectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de massmedia şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şimai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual.  

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere.. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii 
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sociale, copiii se confruntă curealitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 
elevii isi pot forma sentimental derespect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. Grija 
fata de timpul liber al copilului, atitudinea decunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a 
acestora trebuie safie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, incredere, 
recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor.  

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvoltagandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actuldecizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativaintre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, încadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li sespune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

 
 
Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în“ Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul primar 

Prof. înv. pr. Moldovan Raveca 
Școala Gimnazială ”Grigore Silași”, Beclean 

            
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, acționează și asupra 
stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 
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O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

”Oricărui copil, la vârsta de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”- afirmă J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm 
să se adapteze.” (Maria Montessori) 

Bibliografie: 

1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
2. Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3.  Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Educatoare: Moldoveanu Claudia 
G. P. N. Nr. 2 Zabala 

 
 
Educaţia reprezintă factorul determinant în formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. 

Educaţia începe din prima zi de existenţă  a copilului, va continua apoi toată viaţa acestuia şi 
constituie  acea activitate complexă desfăşurată în cooperare educator şi copil, cu scopul formării 
unei mentalităţi pozitive şi dezvoltării personalităţii. Prin educaţie desemnăm un ansamblu de 
acţiuni ce vor fi întreprinse  în mod organizat  sau neorganizat, având rolul de modelare şi formare a 
viitorului adult.  

Totalitatea acestor influenţe educative au fost grupate în trei categorii, astfel: prima categorie o 
reprezintă  educaţia formală, a doua categorie educaţia nonformală şi  cea de-a treia formă este 
educaţia informală. Între cele trei forme de  educaţie există o strânsă corelare, au contribuţii majore 
asupra formării şi dezvoltării copilului şi  niciuna dintre ele nu trebuie neglijată. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 
multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Activităţile extracuriculare bine pregătite, 
sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul producându-le bucurie, uşurându-le 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt 
atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – 
“copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
 Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 

649



iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, 
locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 
 Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. 

-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, 

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie ,Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
 Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, 

prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  
Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 

valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 
 Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate 

constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea 
unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive 
sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, picture, etc. 

 La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în 
afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Rolul activităţilor extraşcolare  în procesul educațional 

  

Prof. Moldoveanu Cristina Renatte                                                       
Școala Gimnazială Sânpetru, jud. Brașov 

 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii. Procesul dezvoltării tinerei 
generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul 
lecţiilor.  

În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite 
obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la 
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă 
cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la 
formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, 
la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
şcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 

 
Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 

sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe  iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.Activităţile 
extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
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trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. 
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TIMPUL LIBER 

RESURSĂ PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI 
 
 

Moldoveanu Veronica Silvia 
 
 

Educația reprezină un fenomen social fundamental prin care se realizează formarea - informarea 
omului. Asupra individului se exercită o mulțime de acțiuni și influențe educaționale de-a lungul 
întregii sale existențe. 

În pregătirea sa pentru viață, individul beneficiază de trei tipuri de educație: educație formală 
(cea oferită de școală), educație nonformală (extrașcolară), educație informală (cea primită de la 
familie, prieteni, mediul social). 

Educația nonformală implică acțiunile extașcolare sau opționale. Ea are un caracter mai puțin 
formal, dar obiectivele și rezultatele sale vizează aspectul educațional formativ. 

Dezvoltarea societății contemporane se derulează intr-un ritm exponențial, aducând provocări 
permanente în domeniul educațional. Astazi,  educația nu mai este un proces strict național. Ea tinde 
spre universalitate, spre un patrimoniu comun, bazat pe valori universale. Din acest motiv un 
curriculum unitar nu mai pote acoperi singur această diversitate a nevoilor și manifestărilor 
educației. Un proces educațional modern presupune forme de muncă didactică complementare 
activității de la clasă. 

Prin activitatea extacurriculară educația concretizează aspectul său formal. Aici vom regăsi 
exprimate talentele și aptitudinile elevilor, fiind vizată totodată cultivarea unui mod de viață 
civilizat. 

Scopul activităților extracurriculare este acela de a evidenția, de a dezvolta și de a pune în 
valoare aptitudinile speciale ale copiilor. Antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate, cultivarea 
interesului pentru activitățile socio - culturale, valorizarea talentelor personale, maximizează 
potențialul cognitiv, socio-afectiv și creativ al acestora. 

Activitățile desfășurate în timpul liber, prin largul lor caracter interdisciplinar și prin atmosfera 
lor atractivă și relaxantă, oferă cele mai eficiente modalități  de formare a caracterului, de 
dezvoltare a personalității. 

Copiii au nevoie de acțiuni care să lărgească lumea lor, să le împlinească nevoia de cunoaștere, 
să le ofere contexte in care sa-și exprime emoțiile și convingerile. 

Obiectivele acestor activități sunt facil intrnalizate de către elevi, deoarece motivația participării 
la ele este una intrinsecă. Copilul se implică în ele de bunăvoie, se supune regulilor și își asumă 
responsabilități. 

Dezvoltarea și manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor și exprimării opiniilor față 
de activitatea grupului din care face parte, reprezintă unul din obiectivele care contribuie la 
antrenarea copiilor in diverse activități directe. Acestea se pot desfășura pe grupe sau cu întreaga 
clasă și pot îmbrăca forme diverse: excursii, drumeții, vizitarea unor obiective importante, jocuri, 
spectacole, serbări. 

Beneficiari ai activităților extacurriculare sunt atât elevii cât si profesorii. Într-un cadru 
informal, relaxat,  copilul își dezvăluie complexa sa personalitate. Cadrul didactic are acum ocazia 
să observe și să cunoască elevul. În funcție de acest lucru poate găsi pârghiile necesare prin care să 
dezvolte personalitatea acestuia. 

Reușita si eficiența activitaților extracurriculare depinde intr-o foarte mare măsura de talentul 
pedagogic, de implicarea si de creativitatea cadrului didactic. 
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TIMPUL LIBER 
RESURSĂ PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI 

 
 

Moldoveanu Veronica Silvia 
 
 
Educația reprezină un fenomen social fundamental prin care se realizează formarea- informarea 

omului. Asupra individului se exercită o mulțime de acțiuni și influențe educaționale de-a lungul 
întregii sale existențe. 

În pregătirea sa pentru viață, individul beneficiază de trei tipuri de educație: educație formală 
(cea oferită de școală), educație nonformală (extrașcolară), educație informală (cea primită de la 
familie, prieteni, mediul social). 

Educația nonformală implică acțiunile extașcolare sau opționale. Ea are un caracter mai puțin 
formal, dar obiectivele și rezultatele sale vizează aspectul educațional formativ. 

Dezvoltarea societății contemporane se derulează intr-un ritm exponențial, aducând provocări 
permanente în domeniul educațional.  

Astazi, educația nu mai este un proces strict național. Ea tinde spre universalitate,spre un 
patrimoniu comun, bazat pe valori universale. Din acest motiv un curriculum unitar nu mai pote 
acoperi singur această diversitate a nevoilor și manifestărilor educației.  

Un proces educațional modern presupune forme de muncă didactică complementare activității 
de la clasă. 

Prin activitatea extacurriculară educația concretizează aspectul său formal. Aici vom regăsi 
exprimate talentele și aptitudinile elevilor, fiind vizată totodată cultivarea unui mod de viață 
civilizat. 

Scopul activităților extracurriculare este acela de a evidenția, de a dezvolta și de a pune în 
valoare aptitudinile speciale ale copiilor.  

Antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate, cultivarea interesului pentru activitățile socio- 
culturale, valorizarea talentelor personale, maximizează potențialul cognitiv, socio-afectiv și creativ 
al acestora. 

Activitățile desfășurate în timpul liber, prin largul lor caracter interdisciplinar și prin atmosfera 
lor atractivă și relaxantă, oferă cele mai eficiente modalități  de formare a caracterului ,de 
dezvoltare a personalității. 

Copiii au nevoie de acțiuni care să lărgească lumea lor, să le împlinească nevoia de cunoaștere, 
să le ofere contexte in care sa-și exprime emoțiile și convingerile. 

Obiectivele acestor activități sunt facil intrnalizate de către elevi, deoarece motivația participării 
la ele este una intrinsecă.  

Copilul se implică în ele de bunăvoie, se supune regulilor și își asumă responsabilități. 
Dezvoltarea și manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor și exprimării opiniilor față 

de activitatea grupului din care face parte, reprezintă unul din obiectivele care contribuie la 
antrenarea copiilor in diverse activități directe.  

Acestea se pot desfășura pe grupe sau cu întreaga clasă și pot îmbrăca forme diverse: excursii, 
drumeții, vizitarea unor obiective importante, jocuri, spectacole, serbări. 

Beneficiari ai activităților extacurriculare sunt atât elevii cât si profesorii. Într-un cadru 
informal, relaxat,  copilul își dezvăluie complexa sa personalitate. Cadrul didactic are acum ocazia 
să observe și să cunoască elevul. În funcție de acest lucru poate găsi pârghiile necesare prin care să 
dezvolte personalitatea acestuia. 

Reușita si eficiența activitaților extracurriculare depinde intr-o foarte mare măsura de talentul 
pedagogic, de implicarea si de creativitatea cadrului didactic. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

O ŞCOALĂ ALTFEL 
 

 
Molnár Csilla-Gizella, profesor învăţământ primar 

Şcoala Gimnazială Luna de Sus 
 
 

``Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.``       

(Maria Montessori - ``Descoperirea copilului``) 
Activităţile extraşcolare au un rol foarte important în cadrul procesului educational nonformal, 

care se organizează cu participarera elevilor în afara programului şcolii. La aceste activităţi, pentru 
a veni în sprijinul elevilor, de regulă se mobilizează în special cadrele  didactice ale unităţilor de 
învăţământ care în colaborare cu părinţii copiilor stabilesc activităţile  propriu-zise ce se doresc a fi 
realizate, trasează scopurile şi obiectivele programelor, cu implicarea directă a elevilor care vor 
participa într-un mod proactiv la toate fazele organizării.   

Activităţile extraşcolare pot fi de mai multe tipuri, în funcţie de modul de implicare a elevilor în 
aceste acţiuni. Astfel, putem face referire la activităţile de voluntariat cum ar fi în domeniul 
protecţiei mediului, promovarea alimentaţiei sănătoase, la activităţi organizate în cadrul şcolii sub 
forma unor concursuri tematice, expozitii de desene, fotografii, creatii plastice, activităţi sportive de 
echipă, activităţi artistice prin organizarea de serbări şcolare, prezentarea unor piese de teatru, 
ateliere de lectură, corul şcolii,  activităţi de conduită corectă în caz de urgenţă (simulări de 
incendiu/cutremur, prezentări), respectiv activităţi turistice prin organizarea unor excursii, drumeţii 
sau vizite la agenţi economici din comunitate. 

Activităţile mai sus amintite au un impact benefic asupra dezvoltării psihologice a copiilor 
implicaţi în acestea, având în vedere faptul că promovează acţiuni care implică în mod pozitiv toate 
aspectele personalităţii participanţilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi promovează 
intensificarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor.   

Rezultatul acestor activităţi extraşcolare, cum ar fi în perioada celor realizate în cadrul 
programului “Săptămâna Şcoala Altfel”,  este o dezvoltare palpabilă a unor aptitudini speciale la 
copii, privind interacţiunea socială, creşterea încrederii în sine şi autodisciplina acestora. De 
asemenea, prin implicarea directă a elevilor în aceste evenimente variate şi bogate în conţinut, prin 
iniţierea/cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale şi sportive, participanţilor li se oferă 
un suport real pentru o reuşită şcolară în ansambul ei, iar elevilor cu probleme de adaptare la 
sistemul de învăţămănt clasic să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Pentru a exemplifica datele şi informaţiile generale prezentate anterior subliniez importanţa 
cunoaşterii şi înţelegerii istoriei şi geografiei locale de către elevi, prin participarea activă şi 
angajarea lor în acţiuni concrete de explorare, care vor avea ca rezultat formarea unei atitudini de 
respect faţă de valorile materiale şi spirituale moştenite de la strămoşi.    

 În acest sens, s-au dovedit a fi foarte eficiente excursiile în locurile cu semnificaţie istorică, 
vizitele la muzee istorice, îngrijirea monumentelor istorice din localitatea natală - activităţi de 
educaţie informală care vin să completeze ceea ce au studiat elevii în cadrul orelor de curs, dezvoltă 
competenţe din zonele de interes ale elevilor, oferă ocazii de aprofundare a culturii generale şi de 
specialitate, de formare a trăsăturilor pozitive de caracter, folosind în mod eficient şi plăcut timpul 
lor liber.  

Menţionez faptul că pentru a-şi atinge scopul, aceste activităţi extraşcolare trebuie să fie bine 
organizate, să se desfăşoare în condiţii confortabile de deplasare, să fie din timp anunţate pentru ca 
personalul locului vizitat să nu fie luat prin surprindere şi să fie cooperant, să se stabilească clar 
obiectivele acestor activităţi, cu întocmirea documentaţiei de specialitate (una destul de 
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voluminoasă şi birocratică) pentru astfel de deplasări în afara localităţii unde se găseşte unitatea de 
învăţământ.   

Toate aceste acţiuni derulate cu elevii, în cadrul cărora ei îşi asumă diferite responsabilităţi, 
facilitează acumularea de cunoştinţe prin efort propriu, formarea deprinderii de a folosi surse 
informaţionale diverse, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, al celui practic şi de 
cooperare, oferând în acelaşi timp şi dascălilor posibilitatea unei mai bune cunoşteri a elevilor. 
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DEZVOLTARE PRIN COOPERARE ÎN CONTEXTUL 
ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

Profesor pentru învățământul primar 
MOLNAR IOLANDA 

COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ”, CLUJ-NAPOCA 
 
  
Adeseori ne întrebăm cum putem să stimulăm creativitatea, imaginația și buna dispoziție a 

elevilor noștri. Ne desfășurăm activitățile școlare făcând trimitere spre activitățile și preocupările lor 
preferate, fapt ce contribuie la transferul cunoștințelor și deprinderilor asimilate la școală, în viața 
reală. Nu de puține ori ajungem să avem cu elevii discuții despre persoana lor, despre modul în care 
și-au desfășurat ziua anterioară sau despre interacțiunile pe care le-au avut, corelând secvențele de 
învățare cu activitățile desfășurate în afara școlii. Elevii se simt bine comunicând despre ceea ce li 
se întâmplă și devin foarte sociabili și deschiși atunci când reușim să facem trimitere la ceea ce le 
place. Observăm deschiderea lor față de colegi și interesul de a afla cât mai multe detalii despre 
preocupările celorlalți. 

De aceea, este necesară implicarea elevilor în activități în afara școlii, stimulându-le interesul 
pentru a colabora pentru realizarea unui scop comun. Cooperarea contribuie la crearea unei 
atmosfere prietenoase, de ajutor reciproc, încredere, bunăvoinţă, comunicare deschisă, făcând ca 
procesul de convieţuire în grup să fie mai puţin anevoios. 

Scopul principal al acestor activități îl constituie consolidarea și realizarea coeziunii grupului şi 
promovarea unei comunicări eficiente între participaţi. Elevii reuşesc astfel: 

- să se simtă parte a unui grup;  
- să-şi dezvolte încrederea în propria persoana şi în ceilalţi;  
- să demonstreze respectul pentru sine şi pentru alţii; 
- să deosebească emoţiile de gânduri, realitatea de fantezie;  
- să cerceteze şi să analizeze realitatea;  
- să ia decizii individuale şi în grup;  
- să manifeste empatie şi ajutor reciproc;  
- să-şi exprime liber opiniile;  
- să faca faţă stresului, frustrărilor şi anxietăţii;  
- să găsească modalităţi de lucru şi de comunicare nonviolente;  
- să asigure echilibrul între dorinţa de a fi independent şi nevoia 

de a menţine relaţii cu ceilalţi în activităţile şcolare şi extraşcolare.  
Activitățile extrașcolare îşi propun să stimuleze comunicarea între participanţi; ajută grupul să 

exploreze alte căi de comunicare decât cele verbale, stimulând comunicarea non-verbală: expresiile, 
gesturile, contactul fizic, privirea etc. Cooperarea şi comunicarea în grupul de elevi sunt mijloace 
eficiente de integrare socială a participanţilor tradiţional excluşi, izolaţi. Sarcina cadrului didactic 
constă în implicarea tuturor participanţilor, cu efecte imediate din punct de vedere emoţional, 
relaţional, atitudinal, dar și cognitiv. 

Dorinţa de implicare a elevilor în activităţile extraşcolare, indiferent că este vorba despre vizite, 
excursii, vizionări de filme, piese de teatru, sărbătorirea zilelor de naştere sau despre crearea unor 
produse pentru expoziţii cu diverse ocazii (cele patru anotimpuri, cu evenimentele lor specifice: 
Ziua Naţională, Crăciunul şi Anul Nou, Mărţişorul, Ziua Femeilor, Ziua Taţilor, Paşte, Ziua 
Copiilor etc.) oferă posibilitatea afirmării abilităţilor, deprinderilor şi intereselor elevilor, 
contribuind la dezvoltarea lor armonioasă. Micul şcolar are nevoie, pe lângă dezvoltarea 
intelectuală, şi de formarea unei personalităţi sănătoase în cadrul căreia inteligenţa emoţională are 
rolul primordial. 
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Iată de ce noi, cadrele didactice avem datoria să oferim condiţii adecvate pentru ca elevii noştri 
să aibă posibilitatea să exploreze lumea din afara şcolii (atât din punct de vedere fizic – clădirea în 
sine – cât şi din punctul de vedere al activităţilor propuse, dincolo de programul şcolar efectiv, dar 
concepute în aşa fel încât să completeze cunoştinţele asimilate. Astfel, în colaborare cu familiile 
elevilor noştri, reuşim să avem parte de nişte copii fericiţi, capabili de a de integra activ într-o 
societate în veşnică schimbare şi transformare. 

În concluzie, colaborarea în sensul desfăşurării activităţilor extraşcolare între pilonii 
educaţionali: şcoală-familie-societate contribuie la dezvoltarea educabililor pentru că, aşa cum 
spunea Henry Ford:  

“A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, 
 a lucra împreună este un succes.” 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar MOLNAR-KOVACS EMESE 
 
 

”Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 
educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”   

(Jean Jacques Rousseau) 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În educația modernă se consideră succesul 
educational în funcție de măsura în care această educație reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. Învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar activităţiile extracurriculare trebuie să 
devină deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Ceea ce trebuie să ţinem 
cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim 
să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm 
o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice.              

Vizionarea emisiunilor de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și orientează copiii 
spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictură.  

Excursiile contribuie la îmbogătirea cunoștintelor copiilor despre țara lor, respectului pentru 
frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste realizările oamenilor, locurile 
unde s-au născut, au trăit si au creat opere de artă. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi 
îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării 
din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural.  

Serbările si festivitățile - marchează evenimentele importante din viata școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej.  

Concursurile școlare - sunt o metoda extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în acelasi timp, o importanta majora și în orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilitățile pe care acestia le au. Același efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 
stimula spiritul de inițiativă al copilului, vor oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârsit exercițiile și va asimila mult mai ușor toate cunostințele.  

Prin toate acestea, elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
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simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 
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Rolul şi eficienţa activităţilor extraşcolare în dezvoltarea personalităţii elevilor 
 
 

Prof. înv. primar, Mondoacă Florin 
Școala Primară Bucșana, Jud. Gorj 

 
 

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat 

        
Activitatile extrascolare  
 
a) Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
 “Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 

fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor” 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

Educatia extracurrriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viata civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la 
cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
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Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele scolarecontribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste 
realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala. 

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului  precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ.  

Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau 
Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in 
profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea 
concursurile organizate de catre cadrele didactice in clasa 

Alte activitati - pot fi alese de catre copii, luand parte in timpul lor liber. De obicei acestea sunt 
alese ca un hobby personal, sau chiar cu scopul de a-si aprofunda cunostintele intr-un domeniu 
anume. Din pacate, in Romania, aria aceasta nu este foarte dezvoltata, cu toate acestea exista 
anumite locuri unde elevii se pot inscrie (ca de exemplu "Palatul Copiilor 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
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Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  Elevii sunt 
atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, 
comunicarea interculturală etc. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea de cunoastere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească 
singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

c) Criterii de selectare a activitatilor extrascolare 
Înainte de a efectua activităti exrascolare trebuie să tineti cont de următoarele aspecte 

importante pentru copii: 
- Vorbiti cu elevii  dv. si revizuiti activitătile dorite la începutul fiecărui nou semestru. Decideti 

cu cât de mult se pot  descurca si faceti alegeri . 
 (am aplicat in acest sens si un chestionar : Ce activităţi extracurriculare vă plac cel mai mult? 
1)Vizionarea în grup a unor spectacole la teatru 
2) Vizita la diferite muzee  
3) Plimbările în parc împreună cu toţi colegii 
4) Excursiile şi taberele 
5) Carnavalul organizat la şcoală 
6) Sărbătorirea zilei de naştere a unui coleg 
7) Serbarile / sezatorile    
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 

interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Prof. MORAR DANIELA MARIA 
Școala Gimnazială ” Ștefan cel Mare” CETATEA DE BALTĂ 

 
            
Copilul învață în școală  valorile de bază: cinstea, omenia, sinceritatea, libertatea, echitatea, 

buna-cuviință. Dacă acestea sunt dublate de sentimente morale atunci încărcătura lor valorică crește. 
Spre deosebire de noțiunile cu care se operează în științe,  cele cu care se operează în morală trebuie 
să aibă și o componentă afectivă, să iți placă să faci ceva; spre exemplu, cinstea trebuie să o iubești, 
altfel nu o poți doar defini.Cea mai mare importanță în formarea conștiinței morale o au însă 
convingerile morale.  Acestea au un plus de forță ele determinând atitudinile și comportamentele 
morale.  Idealul joacă un rol important, el fiind o sinteză a valorilor morale prin care este determinat 
întregul program de viață. 

Noțiunile, sentimentele, convingerile și idealurile formează latura internă a fizionomiei morale a 
unei persoane. Ele trebuiesc transformate în atitudini, conduite și comportamente morale. 
Deprinderile morale se formează prin exerciții determinate de suporturi morale, orientate spre 
scopuri și idealuri morale. Formarea conștiinței și conduitei morale nu sunt acte spontane, ci 
activități încadrate și determinate de o anumită strategie în care se deosebesc factorii care o 
formează, căile și mijloacele prin care se formează și metodele de educație morală. Factorii ar fi: 
familia, școala, biserica, instituțiile de cultură, grupul (de prieteni, colegi etc).  Metodele sunt la 
vârste mici intuitive, exemple directe sau indirecte, povestirea, conversația, mai apoi evoluând  spre 
referate, conferințe. 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu    însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor 
şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări 
pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când 
fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol 
artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-le viaţa. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească 
setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească 
singuri. Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la 
frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică 
activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în 
anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare 
artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a 
celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum 
timpul şi spaţiul de desfăşurare. 

Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale. 
Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea 
acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţin aşteptat, menit să evidenţieze 
într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţii. În procesul de 
învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar maxima 
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încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare. Importanţa unor asemenea festivităţi 
este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor  şi contribuie la acumularea de noi 
cunoştinţe, îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând 
pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de 
reuşită, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, prezenta 
spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, 
stimulându-i independenţa de acţiune. 

Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul unui 
semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 

Evaluarea gradului de dezvoltare a conștiinței morale nu este o sarcină ușoară, datorită 
complexității structurii acesteia.  E necesar să se țină seama de toate elementele componente, de 
gradul lor de dezvoltare. Evaluarea comportamentului moral constituie o modalitate de validare a 
educației morale, căci faptele constituie măsura omului moral.  
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Importanța și rolul activităților extrașcolare  
din cadrul săptămânii Școala Altfel 

 
 

Prof. înv. preșc. Morar Daniela 
Grădinița P. N. Șagu, Jud. Arad 

 
 
Activitățile extrașcolare, conform studiilor de specialitate, contribuie la formarea unei atitudini 

pozitive față de învățare, rezultând astfel: performanțe școlare mai ridicate, formarea abilităților 
practice diversificate, dar și dezvoltarea unor strategii adecvate de rezolvare a  problemelor. Astfel 
ca, activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea armonioasă a copilului. Se poate 
costata că aceste activități pot acționa și asupra stimei de sine, rezultând un sentiment de împlinire 
mult mai ridicat.  

Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli), ci și prin 
activități extrașcolare și extracurriculare.  

Prin intermediul acestor activități, se rmărește drept scop cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, stimularea comportamentului creativ , precum și cultivarea unui stil de 
viață civilizat. 

Se pot enumera câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
- cuprinde activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

- activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-
comunitate; 

- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor; 
- au rol complementar celui al școlii. 
Indiferent că printre activitățile extrașcolare pe care le alegem se află cele de teatru, muzică, 

artă, gimnastică, înot, arte marțiale, fiecare dintre acestea îl va ajuta pe cel mic să își facă prieteni 
noi, să aibă mai multă încredere în el și să își dezvolte noi hobby-uri. 

Chiar și eșecul în aceste activități îi va învăța pe copii câteva lecții valoroase, cum ar fi că 
pentru obținerea succesului este nevoie de mai multă muncă, perseverență, dar si de pasiune. 

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea 
în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Activităţile extraşcolare, bine 
pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea 
de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Exemple de activităţi extraşcolare ce se pot desfășura: vizite la expoziții, muzee, monumente 
istorice, case memoriale, instituții, vizionarea unor piese de teatru, emisiuni muzicale, realizarea 
unor excursii, tabere, plimbări, concursuri pe diferite teme, activități artistice, creative. 

Copiii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de 
filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 
declanşează anumite sentimente.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 

667



primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune grupa de copii.  

În rândurile de mai jos, prezint un exemplu de planificare a activităţilor extraşcolare ce se pot 
realiza în cadrul săptămânii Școala Altfel. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care copilul le-a 
ales, sau activităţi organizate de către cadrele didactice și cu sprijinul părinților. 

 
,,ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

Activități extracurriculare/extrașcolare 
 
 

NR. 
CRT. 

NUME 
PROIECT 

OBIECTIVE 
EDUCAȚIONALE 

TIP DE 
ACTIVITA 
TE 

FORMA DE 
DESFĂȘURA 
RE 

EVALUA 
RE 

PARTENER 
SUPORT DE 
ACTIVITA 
TE 

1. Amicii 
poveștilor 
 
Luni 

Dezvoltarea 
capacității de 
comunicare și 
trezirea 
interesului pentru 
lectură. 
 

Activitate  
culturală 

Vizionare și 
lecturare 
povești; 
carnaval 
 

Fotografii 
și diplome 

Părinții 
copiilor 
 

2. Happy 
Science 
 
Marți 

Îmbogățirea 
cunoștințelor 
despre fenomene 
fizice și chimice. 

Activitate 
științifică 

Realizarea 
unor 
experimente 
științifice 

Fotografii, 
recompens
e 

Părinții 
copiilor 

3. Street 
Dance, 
Zumba 
 
Miercuri 

 Dezvoltarea 
armonioasă a 
organismului. 
 
Exprimarea unei 
stări afective 
pozitive, prin 
mișcare. 

Activitate 
sportivă 

Dansuri și 
activități 
sportive 

Aprecieri 
verbale, și 
medalii 

Părinții 
copiilor 

4. Un mediu 
curat, o 
lume mai 
bună! 
 
Joi 

Cunoașterea 
normelor de 
ocrotire a 
mediului 
înconjurător 

Activitate 
ecologică 

Competiții 
sportive și 
desene pe 
asfalt 

Diplome 
și 
aprecieri 
verbale 

Grădinița 
P.N. Fiscut 

5. Localitatea 
noastră 
 
Vineri 

Cunoașterea 
instituțiilor 
publice din 
localitate 

Activitate 
cultural-
artistică 

Vizitarea 
instituțiilor 
publice din 
localitate 

Realizare 
de 
fotografii  

Persoane 
publice 
locale 
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VALENȚELE EDUCATIVE ALE 
ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

prof. înv. primar Morar Elisabeta 
Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga,, Baia Mare 

 
 

„Exemplele bune fac mai mult ca toate teoriile din lume.” - N. Vaschide 
 

În funcție de modalitățile de transmitere a informațiilor, în sistemul de educație se disting trei 
forme ale educației: formală (școlară), nonformală (extrașcolară)  și informală (individul preia 
informația direct din mediul său social: familie, stradă, mass-media). Activitățile extrașcolare vin în 
completarea activităților de predare-învățare și realizează o punte de legătură între educația formală 
și cea informală. 

Fie  că sunt organizate de către școală (în afara mediului școlar) sau de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, centre de creație și tehnică, școli de muzică, școli 
populare etc.) activitățile extrașcolare dețin un rol important în educația copiilor oferind un alt mod 
de dobândire al informațiilor.  

Activitățile extrașcolare pot fi independente, alese de către elev împreună cu părinții săi, sau pot 
fi organizate de către dascăl. Cele organizate de către cadrele didactice vin să completeze lacunele 
elevilor, să aprofundeze cunoștințele dobândite  sau să clarifice practic unele noțiuni care altfel ar fi 
mai greu de înțeles. Acest tip de activități au un impact pozitiv asupra elevilor în general, dar mai 
ales asupra elevilor cu dificultate de afirmare în mediul școlar.  Prin ieșirea din cadrul formal al 
școlii dispare stresul notelor, al disciplinelor impuse și al temelor obligatorii, elevii  devin 
participanți activi la propria învățare. Ei participă cu plăcere și se manifestă liber și spontan. În 
cadrul acestor activități elevii învață să învețe, învață să sistematizeze date folositoare pe care să le 
utilizeze la nevoie, capătă deprinderi de a utiliza diferite surse informaționale. Potrivit lui I.Nicola 
,,activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi 
pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de norme 
disciplinare”. Faptul că în activităţile extrașcolare elevii se supun de bună voie regulilor, asumându-
şi responsabilităţi, duce la autodisciplină. 

 Activitățile extrașcolare se desfășoară sporadic pe tot parcursul anului școlar. O săptămână din 
an se desfășoară programul național ,,Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun,,. Această 
perioadă este dedicată în totalitate activităților extrașcolare. Pe durata a cinci zile consecutive se 
desfășoară activități nonformale dar cu valențe formativ-educative majore. Conţinutul didactic al  
activităților extrașcolare poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex decât al lecţiilor 
organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii participând într-o 
atmosferă de optimism şi bună dispoziție . 

 În funcție de nevoile educabililor dascălul poate alege dintr-o varietate de activități: cercuri de 
lectură, întâlniri cu scriitorii, competiții sportive, cercuri de știință, serbări școlare tematice, 
activități artistice,  drumeții, excursii, tabere, vizite la muzee,  la grădina botanică sau grădina 
zoologică,  vizionare de spectacole de teatru , operă sau balet, vizită la instituțiile publice sau la alte 
școli, activități de hobby, activități de educație pentru sănătate, activități  legate de protecția 
mediului, etc. 

 În timpul drumețiilor, excursiilor și al taberelor elevii au ocazia să analizeze aspecte geografice, 
biologice (flora și fauna), etnografice și folclorice de pe parcurs. Vizitele la muzeele de istorie sau 
la vestigiile istorice sunt o bună ocazie de a rememora trecutul poporului nostru. În cadrul vizitelor 
la Grădina Zoologică  sau la Grădina Botanică elevii intră în contact  cu o multitudine de animale 
respectiv plante pe care nu au ocazia să le întâlnească doar în imagini. Vizionarea de filme, 
spectacole de teatru sau de balet duc la stimularea interesului pentru cultură și artă. Serbările 
tematice sunt o bună ocazie pentru descoperire și stimularea talentului și aptitudinilor elevilor. În 
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cadrul competițiilor sportive dezvoltă o serie de atitudini și valori sociale pozitive. Competițiile 
contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice (atenția, memoria, procese afective și procese 
volitive), dezvoltă spiritul de echipă. 

Activitățile  extrașcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevului, asupra 
performanțelor școlare, asupra integrării sociale, împreună cu activitățile școlare urmăresc formarea 
unor comportamente prielnice educației permanente. 
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Rolul activităților extrașcolare desfășurate  

în procesul educațional 
 

Prof. înv. primar: MORARI Iuliana 
Școala Primară Secaș, jud Arad 

 
 

Programul ,,Școala Altfel-Să știi mai multe,să fii mai bun!’’susține educația alternativă prin 
activități informale pentru copii. Noi, învățătorii, suntem elemente cheie in acest program, suntem 
cei care stabilesc programul activităților, pe baza propunerilor venite din partea elevilor și 
părinților. Este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte 
distractivă,informală. 

Astfel in ,,Programul Școala Altfel 2019-Să știi mai multe,să fii mai bun’’am construit un 
program de educație alternativă care combină spiritul unei petreceri pentru copii cu informații și 
cursuri educative și totodată distractive. 

În acest sens vom avea în acest an două ateliere de creație: ,,TRICOUL MEU’’și ,,BIJUTERII 
CU DICHIS’’. 

ATELIERUL ,,TRICOUL MEU’’ 
Toți copiii iubesc tricourile cu imprimeuri cool, iar cei mici vor fi încântați să își creeze propriul 

design. Copiii se vor distra pictând tricouri pe care le vor lua acasă și le vor purta cu mândrie. 
Participanții la atelier folosesc vopsele speciale, așadar culorile de pe tricouri nu se vor șterge nici 
după mai multe spălări. 

După ce copiii pictează modelul dorit, lasă culorile să se usuce.Pentru ca modelul să se imprime 
mai bine, învățătorul va călca tricoul timp de 3-4 minute cu fierul de călcat. Tricourile se pot spăla 
manual sau în mașina de spălat la o temperatură de 30 de grade. 

ATELIER DE CREAȚIE ,,BIJUTERII CU DICHIS’’ 
Acest atelier le oferă copiilor ocazia să își creeze propriile bijuterii cu ajutorul pastelor făinoase 

și a culorilor. Folosindu-și creativitatea și îndemânarea, cei mici vor putea realiza cele mai 
interesante coliere și brățări. 

Ne-am propus și o vizită la PARCUL DENDROLOGIC GURAHONȚ. 
Parcul Dendrologic Gurahonț este pentru noi un loc foarte la îndemână (la 5 km. de localitatea 

Secaș) și diverse. 
Elevii vor vedea plante rare și vor învăța mai multe lucruri despre importanța relației dintre om 

și natură. 
La recomandarea inginerului silvic al Parcului Dendrologic Gurahonț la sfârșitul vizitei vom 

planta și noi câțiva copaci sub deviza: ,,Eco-Școala plantează pomi pentru un viitor verde!’’ 
Aceste activități alături de altele desfășurate anterior vor contribui la sporirea eficienței 

educației.  
Să nu uităm că eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine.Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea 
activităților curriculare cu cele extracurriculare. 
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ŞCOALA “ALTFEL” – ŞCOALA PENTRU VIAŢĂ 
 
 

Prof. Morariu Elena Simona 
Şcoala Gimnazială Nr. 21 Sibiu 

 
 

Motto:  “Şcoala vieţii nu-ţi dă note, nu te premiază, însă te învaţă să vezi   valoarea,  
fără să te mai uiţi la etichetă!”i Octav Bibere 

 
Mă întorc cu gândul la prima reacţie pe care am avut-o când am auzit despre acest proiect – 

ŞCOALA “ALTFEL”. Am zis “Yessss!”  exact ca elevii mei când sunt încântaţi de un lucru. 
Personal l-am considerat una dintre cele mai inspirate idei ale mai-marilor noştri din Ministerul 
Educaţiei, alături de “ínventarea” opţiunilor pentru admiterea în liceu.  

Evident că au fost şi destule voci care şi-au exprimat nemulţumirea sau chiar revolta auzind 
despre o asemenea idee “năstruşnică”, ca să mă exprim mai ...poetic. Vreau să fiu foarte bine 
înţeleasă – găsesc că este perfect democratic să ai o altă părere decât a celorlalţi şi să ai libertatea să 
o exprimi – aceasta este normalitatea într-o societate democratic. 

În acest articol doresc să discut doar avantajele acestui tip de educaţie non-formală, aşa cum le 
văd eu în calitate de profesor şi diriginte. În primul rând, ca dascăl, ai libertatea ( dar şi obligaţia!) 
de a te sfătui cu elevii şi părinţii în privinţa activităţilor care, din punctual meu de vedere, trebuie să 
aibă cât mai puţin, spre deloc, de-a face cu educaţia formală din clasă. Argumentele mele pentru 
această abordare sunt următoarele:  

 elevii sunt plăcut surprinşi de varietatea şi ineditul activităţilor 
 elevii pot participa la activităţi alese, iniţiate sau conduse de ei 
 elevii află lucruri noi de la oameni noi – invitaţi aduşi fie de diriginte/professor, fie 

de părinţi 
 elevii au ocazia să viziteze firme, companii, intreprinderi în care nu ar fi avut 

permisiunea să intre pe cont propriu 
 elevii au ocazia să petreacă mai mult timp şi să se cunoască între ei şi în alte condiţii 

sau situaţii decât cele oferite de mediul şcolar 
 elevii au ocazia să vadă şi latura “umană” a dirigintelui/profesorului, ajung să îşi 

cunoască dascălul în situaţii în care este relaxat, simpatic, mai prietenos şi mai apropriat de 
elevii săi decât în şcoală 

 şi reciproca este valabilă, adică dascălul poate avea surprise plăcute sau mai puţin 
plăcute când descopera anumite reacţii sau “feţe” necunoscute ale elevilor săi, un 
comportament care era de neaşteptat din partea respectivului elev. 

 se pot efectua excursii pe o durată mai lungă, două sau mai multe zile, chiar o 
săptămână şi nu doar în ţară ci şi în străinătate 

 elevii şi cadrele didactice ajung să se cunoască şi între ei în sensul că participarea la 
aceeaşi activitate a elevilor din clase paralele sau de nivele diferite îi va determina pe elevi 
să îşi facă noi prieteni pe lângă cei din clasa proprie 

 pentru unii elevi faptul că unele activităţi încep la ora nouă constituie un lucru plăcut, 
ei fiind doritori să se trezească un pic mai târziu 

 elevii chiar găsesc utilă această perioadă mai lejeră din punct de vedere al studiului 
deoarece fie se bucură că nu au teme fie, cei mai conştiincioşi de clasa a VIII-a, profită de 
timpul liber pentru a învăţa mai mult 

 multe dintre activităţile desfăşurate în Şcoala “Altfel” pot să deschidă anumite 
perspective pentru elevi, pentru viată lor ca viitori adulţi – mă refer la faptul că vizitând o 
firma/companie/instituţie sau că discutând sau ascultând anumite persoane elevii pot avea o 
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revelaţie în privinţa viitoarei meserii pe care ar putea să o practice, deci această săptămână 
poate să fie definitorie pentru drumul în viaţă pe care îl poate alege copilul  

Aceasta este părerea mea privitoare la activităţile şi foloasele aduse de Şcoala “Altfel”, părere 
bazată nu pe intuiţia mea, aşa cum a fost în prima fază când am auzit de acest proiect, ci pe 
experienţa acumulată de-a lungul acestor ani de când s-a implementat acest proiect, pe baza 
feedback-ului primit de la elevi după încheierea fiecări săptămâni. Chiar mai mult decât atât, 
nerăbdarea cu care elevii şi majoritatea cadrelor didactice aşteaptă aceasta perioada a anului şcolar 
dovedesc că Şcoala “Altfel” este un proiect de success şi util în sistemul educaţional românesc care 
se aliniază la proiecte similare din multe şcoli ale Uniunii Europene. 

 
 
 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVTIĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                       

ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

 

Prof. Morariu-Ciot Radu-Teodor 
Școala Gimnazială Tureac, jud. Bistrița-Năsăud 

 

 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai frageda vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activitățile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care: 

- valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 

- organizează într-o manieră placută și  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea 
procesului de învățământ; 

- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

- copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; 

- participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suport puternic pentru o activitate 
susținută; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup;      

- sunt caracterizate de optimism și umor; 

- creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 

-urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 

- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activitatile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor școlarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, școlarii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire, la astfel de activități. 
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Potențialul larg al activităților extracurriculare este generator de căutari și soluții variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Activitatea extrașcolară  ocupă un rol imporatnt în ansamblul influențelor educative.Ea lărgește 
orizontul cultural al școlarilor,  completând cu noțiuni noi volumul de cunoștinte însușite la 
activități. Participarea copiilor la acțiunile organizate în afara clasei și a școlii,  constituie, de 
asemenea, un mijloc de formare a competențelor. Activitățile extrașcolare aduc o contribuție 
însemnată și la educația morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acțiunile și lărgindu-le orizontul 
artistic. 

Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlineascăbsetea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri, 
pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                       
ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Prof. Morariu-Ciot Tiberia 
Școala Gimnazială Tureac, jud. Bistrița-Năsăud 

 
 
Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror formare, caracterul şi inteligenţa se 

completează pentru propria evoluţie a individului. În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei 
depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de 
măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul 
are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai 
uşoară integrare socială.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce 
metodă se adoptă în educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv 
primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv, dar şi pentru o mai bună integrare socială. 
Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară, ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o continuare 
la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, devin atractive indiferent de vârstă. Ele produc bucurie 
și, în final, duc la acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator 
de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi. Ca urmare a activităţilor derulate, legătura şcolii cu familia se poate îmbunătăţi foarte mult, 
părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Orice părinte 
știe că educația copilului său reprezintă piatra de temelie pe care se va susține întreaga sa 
personalitate și viață. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Serbările și festivitățile – marchează evenimentele importante din viata școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum și în 
atmosfera sărbatorească instalată cu acest prilej.  

Alte activități - pot fi alese de către copii, luând parte la acestea în timpul lor liber. De obicei, 
acestea sunt alese ca un hobby personal, sau chiar cu scopul de a-si aprofunda cunoștintele într-un 
domeniu anume.  

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de  voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 
 

Prof. înv. preşc. Moraru Ileana-Corina 
G. P. N. Săteni, Jud. Dâmboviţa 

 
 
Activitatea extracurriculară este o formă de muncă didactică complementară activităţii de 

învăţare realizată în clasă. Prin activităţile extracurriculare se stabilesc la nivelul grupei noi relaţii 
de colaborare, de prietenie, un climat care dă frâu liber comunicării, favorizează integrarea în viaţa 
socială. Activităţile extracurriculare cu o deosebită valenţă formativă includ toate formele de acţiuni 
care se realizează în afara programului propriu-zis: plimbări, excursii, serbări cu diferite ocazii, 
drumeţii, vizite, concursuri educaţionale,spectacole, parteneriate pe diferite teme etc. 

În cadrul plimbărilor în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea printr-
o percepere activă, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a 
unor zone geografice şi locuri istorice. Ei observă sistematic unele fenomene ale naturii în mişcarea 
şi dezvoltarea lor şi ajutaţi de educatoare, sesizează unele cauze care le determină. 

Astfel, mergând la plimbare pe dealul din apropierea satului în anotimpul toamna, copiii au 
observat copacii cu frunze galbene şi ruginii, iarba şi florile sunt uscate; mergând iarna, copiii au 
văzut haina albă a Zânei Iarna cuprinzând tot dealul. Primăvara, când întreaga natură se trezeşte la 
viaţă, copacii sunt înverziţi, înfloriţi, păsărelele ciripesc, pe jos, covorul de iarbă verde este întrerupt 
din loc în loc de culorile vii ale florilor, animalele au ieşit la păscut. Această privelişte îi îmbie pe 
copii la joc şi voie bună. Prin intermediul plimbărilor, copiii înţeleg mai bine schimbările care se 
petrec în natură în funcţie de fiecare anotimp, îi fac să îşi exteriorizeze cu mai multă uşurinţă 
sentimentele, să redea prin desen, pictură, modelaj, activităţi practice aspectele observate. 

Am fructificat la maxim plimbările realizate cu copiii, astfel încât, în timpul acestora, am adunat 
materiale din natură pentru a le folosi în special la activităţile practice, dar şi la pavoazarea sălii de 
grupă. 

Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, aceste activităţi formează la preşcolari sentimentul 
de respect şi dragoste pentru natură. Copilul care a învăţat să admire natura, pădurea, parcul cu flori, 
să asculte susurul unui izvor va deveni, cu siguranţă, prietenul naturii şi va şti cum să protejeze 
mediul înconjurător încă de copil. Plimbările pe care le-am făcut cu copiii în natură mi-au oferit 
ocazia să observ comportamentul acestora şi să stabilesc norme de conduită civilizată.  

Excursiile stimulează curiozitatea şi spiritul de explorare al copilului, facilitează adaptarea 
comportamentului copilului la realitatea înconjurătoare, elementele recreative împletindu-se cu cele 
educative. 

În excursia realizată la Mănăstirea Viforâta şi Mănăstirea Dealul, copiii au primit informaţii 
despre comportamentul şi ţinuta într-un lăcaş de cult. De asemenea, au aflat că la Mănăstirea Dealul 
se află înhumat capul lui Mihai Viteazul şi le-au fost prezentate detalii despre înfăptuirile marelui 
voievod. 

Pe parcursul desfăşurării excursiei, i-am încurajat pe copii să adreseze întrebări, i-am îndrumat 
să perceapă cât mai complet: să asculte, să atingă, să măsoare, să se bucure de descoperirile făcute. 
Am urmărit de fiecare dată să obţin impresionarea maximă a copiilor prin diverse accentuări şi 
intervenţii: „Îţi place?”, „Ai mai văzut?” etc.   Cu toţii ne-am exteriorizat trăirile emoţionale pe care 
le-am avut (mi-a fost frică, m-am mirat, credeam că..., eram încordat etc.). 

Serbările, prin specificul lor, reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bucurii, creează bună 
dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor 
educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească, deschisă, ce 
se instalează cu acest prilej. Prin organizarea acestor serbări dezvoltăm copiilor dragostea pentru 
artă, pentru frumos. Pentru a pune accent pe dezvoltarea la copii a gustului pentru frumos, în cadrul 
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grădiniţei am organizat serbări cu diferite ocazii: Crăciunul, 8 Martie, 1 Iunie, cu ocazia sfârşitului 
de an şcolar. Atmosfera de sărbătoare este dată în special de costumaţiile pe care copiii le au în 
timpul unei astfel de activităţi. Şi tot în ce priveşte atmosfera de sărbătoare, locul în care desfăşor 
serbările cu copiii este altul decât sala de grupă; este un centru cultural care îi face pe cei mici să se 
simtă mari artişti, pe scenă. 

Pornind de la ideea că toţi copiii din grupă îşi doresc să petreacă tot mai mult timp cu părinţii, 
cu mamele, în special, de 1 Iunie, Ziua Copilului, am pregătit împreună cu aceştia din urmă un 
picnic- surpriză. Părinţii şi copiii au cântat şi au dansat împreună, într-o atmosferă de cântec, joc şi 
voie bună. 

În anotimpurile toamna şi primăvara am organizat „Carnavalul fructelor/legumelor”, unde am 
implicat şi părinţii în realizarea costumaţiilor adecvate, punând astfel accent pe alimentaţia 
sănătoasă, pornind de la dictonul „Mens sana in corpore sano”. 

Serbarea de suflet a copiilor rămâne însă cea desfăşurată cu prilejul Crăciunului,când sărbătorim 
Naşterea Domnului Iisus Hristos. Atunci, moşul cel darnic vine în timpul programului artistic la noi 
la grupă, pentru a oferi cadouri celor mici. 

Prin organizarea unor concursuri pe diferite teme, dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor 
pentru cunoaştere, pentru frumos, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, 
putându-se depista uşor tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. 

Prin desfăşurarea concursului „Aninoasa văzută prin ochi de copil”, desfăşurat cu ocazia 
sărbătoririi „Zilelor Culturii în Aninoasa” s-a urmărit transpunerea prin desen sau pictură a 
sentimentelor de dragoste pentru satul natal, de respect pentru oamenii care trăiesc şi muncesc aici. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

Deşi această formă îl pune pe copil în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că 
ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează permanent 
la afectivitatea copilului. 

Educatoarea are o sarcină foarte grea în ce priveşte alegerea spectacolelor , care să aibă o 
influenţă pozitivă evident conturată şi care să îi orienteze pe copii spre unele domenii de activitate – 
muzică, sport, poezie, pictură etc.  

Din punctul meu de vedere, educatoarea trebuie să acorde o deosebită importanţă timpului liber 
al preşcolarului. În acest sens, ei îi revine obligaţia să organizeze activităţi extracurriculare diverse 
şi de calitate, care să satisfacă nevoile, curiozităţile copiilor şi să îi provoace la noi şi noi descoperiri 
tocmai pentru a corespunde idealului educaţional. 

Astfel, timpul liber să însemne pentru preşcolari destindere, dezvoltare, distracţie, să stabilească 
legături temeinice cu viaţa reală, cu acţiuni practice. 
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Rolul activitatii extrascolare 
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Societatea modernă prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa, deschiderea spre inovaţii solicită 

un model al personaităţii umane care ar fi capabilă să facă faţă cerinţelor secolului XXI care s-a 
anunţat ca un mileniu al schimbărilor continue. Educaţia devine imboldul progresului social, 
exigenţele timpului an de an suscită noi abordări şi valorificări ale ştiinţelor pedagogice, 
psihologice, politice, sociale, economice în scopul formării unei generaţii tinere capabile să asigure 
în continuare un nivel de bunăstare a vieţii, o interacţiune socială sporită, condiţii optime pentru 
dezvoltarea umană.  

Prezentul solicită  afirmarea unei personalităţi competitive, capabile să-şi modeleze viitorul, de 
aceea educaţia este în lumea modernă o dimensiune-cheie prin care se fortifică fiinţa umană. Rolul 
major al educaţiei se relevă şi în Convenţia cu privire la Drepturile copilului, art.29: ,,Educaţia 
trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii şi talentelor copilului, pregătindu-l pentru 
viaţa activă ca adult”. Astfel se impune şi nevoia de edificare şi menţinere a unei şcoli moderne, 
democratice, activitatea căreia să se axeze pe ,,valorificarea educaţiei în vederea progresului 
sociouman” (1, pag.11), o şcoală deschisă ce pledează pentru umanizarea, umanitarizarea şi 
informatizarea procesului de învăţămînt, o şcoală care oferă subiectului educaţiei – elevului – 
condiţiile necesare privind valorificarea nevoilor, intereselor, aspiraţiilor sale individuale, 
favorizîndu-i devenirea, asigurînbdu-i succesul. Comunitatea de învăţare este mediul de formare  a 
atitudinilor, capacităţilor şi competenţelor elevului. Participînd şi cooperînd, demonstrînd interes 
pentru studii, pentru propria autodezvoltare, pentru viaţa comunitară, elevul trăieşte o continuă 
schimbare de comportament, acumulează experienţe prin care îşi racordează existenţa personală ,,la 
dinamismul vieţii sociale actuale şi viitoare în interesul propriu şi al societăţii” . 

Copiii şi tinerii suportă consecinţele sărăciei, fiind neglijaţi în dreptul lor să fie informaţi şi să 
beneficieze de acces la servicii de educaţie, sănătate, odihnă şi activităţi recreative, la un mediu 
sigur şi tolerant, la oportunităţi de participare şi exprimare a opiniei. Ei devin victimele condiţiilor 
şi deprinderilor comportamentale ce le pune în pericol bunăstarea fizică, intelectuală, emoţională, 
socială. Societatea se confruntă cu prezenţa unui număr impunător de copii şi tineri marginalizaţi, 
cu probleme de sănătate, care consumă alcool, substanţe narcotice. Copiii şi tinerii se confruntă cu 
dificultăţi de a-şi valorifica la maxim potenţialul de dezvoltare (fizic, socio-emoţional, intelectual), 
îşi petrec într-un mod defectuos timpul liber.  

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară ocupă un loc foarte important în ansamblul influenţelor 
educative. Ne axăm în activitatea noastră pe doleanţele elevilor, dorindu-ne să creăm o comunitate 
şcolară care îşi cunoaşte şi îşi valorifică tradiţiile, învaţă prin cooperare, stimulează participarea şi 
are o imagine proprie.  

Sistemul activităţilor extraşcolare din liceu se proiectează pentru un an de studii, dar adeseori se 
modifică pe parcurs, dat fiind că astfel de activităţi se caracterizează printr-un mare dinamism, 
fiindcă nu se poate de prevăzut întotdeauna care vor fi ideile frumoase care ne vin de la elevi în 
cadrul orelor de curs şi ar putea fi extinse într-o serbare, într-un recital, într-o acţiune de masă. La 
fel se întîmplă şi în cadrul cercurilor pe interese.  În cadrul cercurilor ,,Artă dramatică”, ,,Mîini 
dibace”,  cercului vocal, clubului de dansuri, clubului erudiţilor elevii îşi lărgesc orizontul, îşi 
dezvăluie şi perfecţionează talentele, îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

Aceste acţiuni au avut un impact puternic asupra formării elevilor. Am stimulat şi am susţinut 
curiozitatea, interesul şi entuziasmul elevilor în cadrul proiectelor de cercetare a istoriei, satisfacţia 
generată de frumoasele manifestări organizate în liceu. A fost o experienţă bogată prin care am 
consolidat relaţia cu comunitatea, am sesizat opinia publică faţă de problemele şcolii. 
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Activitatea extraşcolară realizată în liceu se orientează spre varietate tematică şi diverse forme 
de organizare, dar avem şi foarte multe probleme, cele care ţin de  nevalorificarea potenţialului 
aptitudinal al copiilor şi tinerilor la un nivel sporit, din cauza lipsei de spaţii amenajate şi dotate, dat 
fiind că liceul nostru funcţionează în două ture, din cauza finanţării reduse, insuficienţa pregătirii 
cadrelor didactice pentru realizarea calitativă a Curriculumului la decizia şcolii. Cred că sînt 
problemele mai multor instituţii din mediul rural. Avem nevoie de condiţii şi dotări, de specialişti 
care ar asigura dezvoltarea aptitudinilor, talentelor copiilor. Se impune necesitatea cooperării cu 
organizaţiile obşteşti, autorităţile publice locale pentru asigurarea calităţii serviciilor de educaţie 
non-formală.      

O personalitate armonioasă are nevoie de un mediu favorabil în care să crească fericit, să edifice 
împreună cu semenii săi o societate modernă şi prosperă. Şcoala de astăzi este ziua de mîine a ţării 
noastre şi efortul nostru de astăzi este fundamentul realizărilor viitoare. 
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ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. Anca Morosan – 
Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman 

 
 
Activitatile extrascolare ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare și  la  

formarea de abilități practice diversificate, acestea putand realiza și cresteri a performantelor 
scolare. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine și  a 
sentimentului de împlinire psihica si emotionala. Participarea la acest tip de activități lărgește 
orizontul cultural al elevilor. 

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere in 
activitati diverse care presupun inplicarea in luarea de decizii, realizându-se astfel o simbioză  între 
componenta psihică și cea comportamentală.  Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se 
înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalti. 

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității; 
 dezvoltă capacitatea intelectuala a copiilor; 
 înglobează activitățile organizate de școală, cu cele din afara mediului școlar ; 

Activitățile extrașcolare au un impact diferit în funcție de tipul acestora și rata de 
participare, astfel: 

 participarea în cadrul diverselor tipurilor de activități extrașcolare conduce la 
creșterea performanțelor școlare; 

 participarea la activități extrașcolare face sa se înregistreze o probabilitate mai mare 
ca elevii să urmeze un nivel universitar până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în 
rândul elevilor participanți. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare o constituie legătura acestora cu partea practică. 
Aplicarea cunoștințelor practice în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională, mai ales la elevii din nivelul liceal.  

Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu,pe tot parcursul nivelului 
liceal, desfăşurat cu metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, 
vizionările de filme, vizitarea universitătților cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de 
formare la elevi a unor viziuni clare pentru o bună orientare profesională. Educaţia non-formală 
contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în plan moral, intelectual, 
estetic, civic al cărei ultim scop este pregătirea pentru viaţă a elevului.  
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În domeniul fascinant al informaticii, pot fi organizate activități care să ajute la dezvoltarea 
capacităților creatoare a elevilor.  

 
Dintre acestea amintim: 

1. Cercuri de informatică – în cadrul lor elevii pot rezolva o gamă mai largă de 
probleme de informatică , pot învăța alte limbaje de programare, altele decât cele studiate 
prin oferta curriculară (Scratch, etc.) 

2. Cluburi Kids In Tech – elevii au ocazia să învețe programare cu Alice3, să realizeze 
proiecte în care imaginația lor să fie pusă la încercare 

3. Cluburi de robotică – elevii pot învăța să construiască roboți, să-i programeze, dar și 
să-i mânuiască. 

 
Competitivitatea este unul din factorii importanți în dezvoltarea gândirii creatoare, de aceea, 

participarea elevilor la concursurile  extrașcolare ajută la dezvoltarea și valorificarea  creativității 
acestora. Dintre concursurile cu un mare impact asupra elevilor sunt și concursurile de robotică de 
design your computer. La aceste tipuri de concursuri ,din momentul înscrierii și până la etapa finală 
a concursului, elevii sunt activi, se mobilizează pentru a reuși să construiască  roboti/computer dupa 
propria imaginatie și învață să lucreze în echipă. Provocarea  primita inca de la inceput reușește să-i 
motiveze să meargă până la final și chiar să se bucure de cea mai mică reușită. 
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Importanța activităților extrașcolare 
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Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect instructiv  cât si 
formativ, socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului 
educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, 
activitățile extrașcolare devin o necesitate. Prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  
anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu plăcere şi entuziasm  la astfel de activităţi, deoarece ele îmbină utilul cu 
plăcutul. 

Un alt punct  forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează copiii  în activităţi cât 
mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O 
activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi facilitarea integrării în 
mediul şcolar..  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, orientându-le acțiunile și 
extinzându-le orizontul asupra lumii și a evenimentelor care au sau au avut loc de-a lungul timpului. 
Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt un cadru potrivit manifestării spiritului de independență și 
inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Elevii au posibilitatea de a exersa anumite comportamente, abilitați 
dobândite în timpul procesului instructiv realizat la nivel de școală 

Copiii  pot fi stimulaţi să își îmbogățească imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 
diverse activități extrașcolare din oricare sferă ar fi acestea.( vizionarea de piese de teatru, 
participând la ateliere de creaţie,  dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, excursii, vizite, 
activități sportive, etc.).  

Elevii trebuie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi modul de rezolvare pentru acestea Înainte de toate, este 
însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia 
elevilor tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi 
dorinţa de a participa la acestea.  

Activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu de formare mai 
atractiv, tocmai prin desfășurarea lor în afara cadrului școlii. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși, prin observarea și interpretarea propriului 
comportament în comparație cu al celorlalți. Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru 
dezvoltarea armonioasă a copilului. Acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
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învățare, la dobândirea unor performanțe școlare mai ridicate, la formarea unor abilități practice 
diversificate, dar și la dezvoltarea de strategii adecvate de rezolvare a problemelor. 

Totodată oferă destindere, recreere, voie bună, și acționează și asupra stimei de sine,  unora 
dintre copii oferindu-le posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 
 

Prof. înv. primar Moţoc Anca-Magdalena 
Şcoala Gimnazială „Ion Ghica”, Iaşi 

 
 
Supus unor prefaceri de lungă durată, menite a îmbunătăți, pe de o parte, condițiile desfășurării 

și, pe de altă parte, conținutul actului didactic, sistemul de învățământ din țara noastră a cunoscut 
numeroase transformări.  

Modificarea sistemului de învățământ a vizat un reper deosebit de important, respectiv 
modernizarea și adaptarea sa pentru a se compatibiliza cu noile cerințe care au rezultat în urma 
procesului de aderare a României la Uniunea Europeană. Transformările au vizat, în cel mai 
pregnant mod, atât procesul de predare a cunoștințelor și formare a deprinderilor noi, cât și procesul 
de evaluare a competențelor. În accepţiunea Comisiei Europene, definiţia competenţelor– cheie 
include o referire la conceptul de lifelong learning (învăţare pe tot parcursul vieţii), concept asociat 
educaţiei nonformale. 

Această sintagmă a apărut în sfera educaţiei la începutul anilor ’70. Educația nonformală se 
structurează din influenţe sistematice şi intenţionate, organizate, dar care nu țin neapărat de un cur-
riculum național de bază și care sunt realizate din inițiativa unui profesor sau a unei instituții care 
nu are neapărat ca funcție de bază educația.  

Activităţile extraşcolare sunt o latură a educaţiei nonformale. Exemple de activităţi 
extracurriculare sunt excursiile tematice cu clasa de elevi, club de limbi străine, lecţii de dans 
modern, proiecte educaţionale, serbări şi festivităţi, concursuri şcolare. Consider că acest tip de 
activităţi pun accent pe învăţarea experienţială şi pe implicarea activă a participanţilor, fiind mereu 
adaptate necesităţilor elevilor. Acest tip de activităţi sunt centrate pe dezvoltarea de aptitudini şi 
mentalităţi şi se bazează pe metode care sunt uşor de adaptat în funcţie de temele propuse, de 
numărul şi vârsta participanţilor.  

Activităţile extracurriculare au rolul de a contribui la formarea personalităţii copiilor, venind în 
completarea educaţiei formale. Ele creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un 
mod plăcut, urmărind destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic. Sunt nestresante, oferind 
activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase. Valenţele educative ale excursiei, spre exemplu, 
sunt potenţate de faptul că această ieşire este asociată cu noutatea, cu plimbarea în general, buna 
dipoziţie, cu petrecerea timpului în altă parte decât în şcoală sau cu familia, este altceva decât rutina 
zilnică.  

Copiii au ocazia de a exersa comportamente adecvate în diferite obiective, de a respecta regulile 
fiecărei instituţii vizitate, de a obseva cu atenţie aspecte din mediul înconjurător. Astfel, învăţarea 
este mai eficientă şi mai durabilă, se adâncesc relaţiile elev-elev şi elev-profesor, dezvoltă 
capacitatea de adaptare, socializare şi spiritul de cooperare, generează o atmosferă atractivă, 
tolerantă şi interesantă, antrenează toate componentele personalităţii elevului (intelectuale, 
psihomotrice, afective, caracteriale), se înlătură monotonia şi plictiseala, permite asumarea de 
responsabilităţi şi stimulează creativitatea.  

Activităţile extraşcolare, prin libertatea de a alege din varietatea formelor de organizare, a 
conţinuturilor informaţionale şi impactul pozitiv ridicat pe care îl posedă, sunt necesare în parcursul 
educaţional al elevului de astăzi. 
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Importanța activităților extracurriculare în procesul educațional 
 
 

Înv. ed. Movilă Valentina 
CSEI Victoria, Brasov 

 
 
 
,,Sa nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt acele activități care se realizează în afara mediului școlar și au un 

rol bine stabilit în educarea copiilor. Scopul acestor activități este identificarea aptitudinilor și 
dezvoltarea atitudinilor pozitive ale copiilor  față de mediul înconjurător, de semenii lor, de 
animale, de istorie și de tot ce presupune o viață frumoasă și demnă. De asemenea prin activitățile 
extrașcolare se pot descoperi talente și interese ale copiilor care în activitatea de la clasă pot trece 
neobservate.  

Activităţile extraşcolare sunt net diferite față de activitățile de predare- învățare de la clasă prin 
faptul că nu sunt îngrădite de o programă. Chiar dacă sunt subordonate procesului de învățământ, 
ele pot fi alese de copii după preferințele, interesele și dorințele lor dintr- o gamă largă de activități 
pusă la dispoziție de cadrele didactice. Fiind alese de copii sunt mai ușor atrași în activitate decât 
atunci când trebuie să facă un lucru sau altul, pot fi antrenați în organizare cât și în desfășurarea 
acestora. 

O altă importanță majoră ale activităților extacurriculare este aceea că elevii sunt puși în situația 
de a pune în practică acele cunoștințe acumulate în orele de curs și aceeași noțiune o poate aborda în 
mai multe feluri și în ritm propriu fiecărui copil. Un exemplu în acest sens este drumeția.  

Ieșind în natură pot recunoaște, pe viu, plante, insecte, animale văzute în fotografiile din 
manuale sau enciclopedii, le pot atinge și observa ceea ce duce la o mai bună consolidare a 
cunoștințelor. Un alt exemplu elocvent în favoarea activitaților extrașcolare sunt vizionările de 
spectacole. Copiii pot conștientiza că o operă sau o poezie poate fi și ,,văzută” nu doar citită și mai 
ales realizează că pot găsi informații și în sălile de spectacol nu doar pe internet așa cum din păcate 
se întâmplă. 

Activitățile extrașcolare vin în întâmpinarea nu doar a cadrelor didactice ci și a părinților prin 
faptul că pot valorifica cu succes timpul liber al copiilor și nu riscă asfel să- i scape de sub 
supraveghere.  

Participarea lor la cercuri din diverse domenii, ținând cont de dorința copilului, îi pot ocupa 
timpul cu ceva util și în același timp plăcut și unde  pot să-şi pună în valoare inteligenţa, 
creativitatea și curiozitatea. 

În concluzie, participarea la activitățile extracurriculare duce la dezvoltarea abilităților 
cognitive, relaționale și afective ale copiilor iar educația realizată dincolo de poarta școlii are o 
importanță deosebită în formarea elevilor, viitori adulți. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educational 
 
 

Prof. inv. prescolar. Mucalau Bianca Madalina 
 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare.  

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.  

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

    Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, Sfârşit de an, Festivalul toamnei, Finalizare de proiecte etc., desfăşurarea 
unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, Micul artist, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei 
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de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate 
în parteneriat cu alte grădiniţe şi alte instituţii. 

 
In concluzie, având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine 

un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără 
să-i forţăm. Putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
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Mijloace de realizare a activităţilor extraşcolare în grădiniţă 
 

Prof. înv.preșcolar Muncioiu Roxana-Anamaria 

 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 
ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale 
domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice 
cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, Smarty, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, 
activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare.  

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 
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Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de 
Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale 
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează 
activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi 
lucruri noi. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul 
activităţilor extracuriculare. 
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Rolul activităţilor extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. înv. primar: MUNTEAN TIMEA 
Şcoala Gimnazială Uriu, Jud. Bistriţa- Năsăud 

 
 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităților 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică, dar în același timp să-i 
atragă și pe micii școlărei. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă care urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale 
ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea 
personalităţii. De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele 
mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, drumeții, 
excursii. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, copiii se confruntă cu realitatea şi percep 
activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber,  în 
cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă 
de om şi realizările sale. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor 
copiilor şi de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le 
oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor.   

Excursiile tematice organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor. 
Dacă sunt bine pregătite, excursiile devin atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un 
cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă 
efort suplimentar. Mediul de acţiune este diferit, iar tehnicile de instruire sunt altele, ca urmare 
contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţirea memoriei vizuale şi auditive, 
formează gândirea operatorie a copilului, cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. 

Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere şi de aceea elevii sunt 
încântaţi de organizarea lor. De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni ale 
educaţiei copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor elev-elev, elev- profesor, elev- 
profesor- părinte.  

Activitatea în mijlocul elevilor mi-a întărit convingerea că serbările copiilor au un caracter 
stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Serbările reprezintă un necesar izvor de 
satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Amintesc unele din serbările organizate cu diferite 
prilejuri cum sunt: ,,La mulți ani, România!ˮ , ,,Seara sfântă de  Crăciun!”, serbarea de sfârşit de an 
școlar etc. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică, la un vesel carnaval. La 
pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
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nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. La Teatrul de copii am asistat la spectacole cu caracter distractiv, unde copiii au fost 
fascinaţi de personaje, piesele stârnind râsul copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. 

Concursurile şcolare stârnesc interesul elevilor pentru diferite arii curriculare având, în acelaşi 
timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesională a lor, făcându-le cunoscute toate 
posibilităţile pe care aceştia le au. Acestea pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie,  determinând 
elevii să studieze în profunzime si prin urmare să scoată rezultate mai bune la şcoală.  Acelaşi efect 
îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o 
atmosferă plăcută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze 
în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate 
cunoştinţele.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: comunitatea locală, mass-
media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de  bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv depinde în primul 
rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 
temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 
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Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de 
acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de 
realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală (extracolară), informală 
(cunoştinţele pe care individul le preia din activitățile codiene: în familie, cu prietenii, pe stradă, în 
mass-media).  

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conține majoritatea 
influențelor educative care au loc înafara clasei, fiind activități extrașcolare sau opționale; are un 
caracter mai puțin formal dar cu același rezultat formativ. Acţiunile educative plasate în cadrul 
acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular 
pentru fiecare persoană. 

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Prin activitățile 
extracurriculare educația urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea unui comportament 
creativ în diferite domenii. Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea și completarea procesului 
de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a 
timpului liber. Având un caracter atractiv stimulează interesul pentru participare al elevilor. 

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, valorificarea 
potențialului personal al elevilor, stimularea creativității acestora prin antrenarea lor în diverse 
proiecte educative, facilitarea integrării în mediul școlar, precum și stimularea relațiilor 
interpersonale în colectiv. Aceste activități valorifică timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și 
util, transformându-l într-o sursă educațională. 

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util şi 
plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, iar odihna activă să fie marcată de certitudinea 
utilităţii organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc. 

Creativitatea dascălului intervine și în modul de organizare și tipul activităților extrașcolare, 
acestea luând diferite forme: vizite, excursii, vizionări de spectacole, serbări școlare, carnaval, 
activități de voluntariat, activități gospodărești, activități de reciclare și ecologizare, ateliere de 
creație. Fiecare dintre aceste activități valorifică anumite aspecte ale personalității elevului, îi 
completează bagajul de cunoștințe, îi dezvoltă abilități, formează comportamente pozitive și îi 
întărește încrederea în sine și în forțele proprii. 

Simple plimbări în împrejurimile școlii, în comună sau ieșirile în afara porților instituției oferă 
copilului șansa de a se orienta în comunitate și de a cunoaște potențialul turistic al localității. 
Vizitele în instituțiile din localitate (Primărie, Dispensar, Biserica Ortodoxă, Biserica Evanghelică 
fortificată), Aerodromul ,,Iosif Șilimon” sau drumețiile pe Dealul Lempeș (Rezervație Naturală) 
lărgesc orizontul de cunoaștere al elevilor și favorizează formarea sentimentelor patriotice față de 
locurile natale. La fel de importante sunt vizitele la diferite instituții culturale (Muzeul Etnografic, 
Muzeul de Istorie, Muzeul Cinegetic, Prima Școală Românească) sau de recreere (Grădina 
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Zoologică), locuri în care elevii își îmbogățesc cunoștințele, valorifică experiența proprie, dar își și 
conturează trăsături pozitive de personalitate și exersează normele moral-civice și de comportament. 

O altă categorie de activități sunt serbările școlare prilejuite de diverse evenimente (Crăciunul, 
Ziua mamei, Ziua Națională, Ziua Eroilor, sfârșitul de an școlar), ocazii în care elevii își 
demonstrează talentul, evoluează în fața unui public și își întăresc încrederea în forțele proprii, 
crescându-le stima de sine.  

Scurte momente artistice au fost prezentate și în cadrul activităților de voluntariat efectuate la 
casele  de bătrâni din localitate cu prilejul sărbătorilor, ocazii cu care elevii au oferit acestora și mici 
decorațiuni, felicitări, mărțișoare. Alte activități de voluntariat desfășurate au fost: colectarea de 
legume și fructe (în ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate) pentru a fi donate unor instituții , 
acțiuni de ecologizare a unor zone din Rezervația Naturală Dealul Lempeș sau în împrejurimile 
școlii, activități de amenajare a straturilor de flori de lângă școală, colectare de haine sau produse 
alimentare ce au fost oferite familiilor nevoiașe.Toate acestea au avut rolul de a responsabiliza 
copiii față de nevoile celor din jur și față de mediu, formarea unor deprinderi civice și de 
comportament civilizat, pe lângă caracterul lor umanitar. 

Un loc aparte îl dețin activitățile desfășurate în cadrul unor proiecte educative la nivel local/ 
județean, zonal/ național în scopul cunoașterii comunității locale (proiecte: ,,Îmi cunosc 
comunitatea”, ,,Școala- un prieten pentru viață”, ,,Pe urmele lui Iisus…”, Campania Globală pentru 
Educație) sau în vederea valorificării potențialului creativ al elevilor (concursuri de creație literară 
sau artistică), precum și cele cu specific de educație ecologică, educație pentru sănătate, educație 
rutieră. Participarea la concursurile de cunoștințe valorifică bagajul de cunoștințe al elevului și 
capacitatea acestuia de a opera cu cunoștințele pe care le deține, pregătindu-l pentru evaluările 
naționale sau alte examene. 

Nu sunt de neglijat nici vizionările de spectacole, piese de teatru sau filme care dezvoltă simțul 
estetic al copiilor și lărgesc orizontul cultural-artistc al acestora. 

Un alt aspect important al activităților extrașcolare este implicarea familiei prin participarea 
directă la aceste activități. Am observat de-a lungul timpului că părinții sunt dornici să se alăture 
copiilor în diverse proiecte propuse, existând chiar o vagă competiție în acest sens, au posibilitatea 
de a-și manifesta mândria față de copilul lor în fața celorlalți părinți și devin mai cooperanți în 
legătura școală-familie, cunoscând mai îndeaproape speciful muncii cu copiii. 

Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie 
antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. 
Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi 
cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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Odată cu schimbările petrecute în învăţământ, dascălul trebuie să găsească noul pentru fiecare 

activitate în parte, pentru fiecare copil în parte. Una dintre nevoile reale căreia educaţia trebuie să-i 
răspundă în această eră a schimbărilor este deschiderea spre postmodernitate. Reforma înseamnă 
creativitate. Esenţa modernizării învăţământului, la clasele mici, constă tocmai în modul de a 
prezenta activitatea extraşcolară într-o ţinută ştiinţifică, cu referire la acele activităţi extracurriculare 
realizate în afara mediului şcolar, în afara instituţiei de învăţămînt, cu participarea clasei şi care 
vizează, de regulă, activităţi cu rol complementar orelor de predare clasică, oferindu-i elevului un 
alt mod de dobândire a informaţiilor, prin activităţi independente pe care elevul le-a ales sau 
activităţi organizate de către cadrele didactice, astfel încât aria lor e dificil de delimitat. 

Cu toate progresele obţinute, cu toate ameliorările aduse conţinuturilor educaţiei şi sistemului de 
formare a personalului didactic, problema activităţilor extraşcolare continuă a fi o problemă 
deschisă. Fiind un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, eficienţa sa se decide pe terenul 
raporturilor concrete, dintre profesor şi elev. Acesta este domeniul multor iniţiative creatoare, dar şi 
a multor greşeli posibile. Căci situaţiile educaţionale sunt atât de noi, de variate şi de inimitabile, 
încât nu se pot prevedea dinainte, cu exactitate, toate amănuntele desfăşurării şi efectele unei 
activităţi. În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

Prin faptul că în asemenea activităţi elevii se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea folosind metode 
pedagogice semnificative, asigurând participarea  activă a elevului, sporind interesul de cunoaştere 
şi faţă de conţinutul lecţiilor la clasă. Folosite cu măiestrie dau şansa unui cadru organizatoric care 
să asigure dezvoltarea curiozităţii, a spiritului de investigaţie şi formare a deprinderii de utilizare 
spontană a cunoştinţelor dobândite, stimulând în acest fel relaţiile de colaborare, ajutor reciproc, 
integrarea elevului în colectiv. 

Activităţile extraşcolare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii, performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale în 
general, au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în 
rândul copiilor, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu 
argumente punctul de vedere și de a critica constructiv, ajutându-i totodată să dobândească 
aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. Pot fi excursii şi vizite 
tematice la muzee, teatre, instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi  acţiuni în 
parteneriat cu alte şcoli, activităţi sportive în echipe sau cluburi, activităţi de protecţia mediului şi 
reciclări de materiale, cercuri literare sau artistice în funcţie de hobbyul elevilor, satisfăcând nevoia 
de joc, de a acţiona, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii, apropiindu-i de realitatea 
înconjurătoare. Reuşita acestora este condiţionată de proiectarea, organizarea, de modul în care 
învăţătorul ştie să asigure o concordanţă deplină între elementele ce le definesc. Prin temele alese, 
activităţile converg către formarea personalităţii elevului sub cele două aspecte importante: ştiinţific 
şi educativ. Dascălul  îl îndrumă şi îl “cizelează”  în mod discret.  

Activitatea în afara orelor de curs, ca proces creativ, presupune ca dascălul să medieze între elev 
şi lumea ce-l înconjoară, să  ofere „insula de siguranţă”. Aici învăţăm să ne preţuim unul pe celălalt, 
să gândim, să fim inventivi, să fim puternici, să preţuim bunătatea, răbdarea, să nu ne fie temă de 
întrebări. Dascălul trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alături de 
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elevi la elaborarea cunoştinţelor; să servească drept model în legăturile interpersonale şi să 
încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume cum să-şi folosească timpul, spaţiul, 
echipamentul şi materialele; să ajute individul sau grupul să extragă din experienţe informaţile 
necesare, valorile şi să le interpreteze şi evalueze. 

O activitate poate fi reuşită fără a fi nevoie de fluier, poate convinge ca un camarad bun, 
ghidând urcuşul tuturor, învăţându-i prizele cele mai subtile pentru a fi în siguranţă în dificila 
ascensiune.  E o aventură, nu un marş forţat. Nu e o obligaţie, o distribuire de date, ci o provocare, o 
cheie către cunoaştere ce deschide porţile călăuzind, îndemnând mintea să iscodească, să încerce, să 
adune lucrurile simple şi să le transforme apoi, în experienţe, în lecţii şi valori pentru viaţă oferind, 
pe lângă satisfacţiile aduse de orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie. Toate 
ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite.  

 
 
Bibliografie: 
 
Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
Ţîru C. Maria, Pedagogia activităţilor extracurriculare, Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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Activități de tip Teambuilding 
 

 
Munteanu Aida, profesor 

Liceul Tehnologic Constantin Bursan, Hunedoara 
 
 
 
Podeaua este lavă 
 
În grupe de 6-8 participanți, timp de 20 de minute, se va încerca traversarea unei suprafețe de la 

punctul de Start la cel de Sosire. Scopul jocului este ca toată echipa să parcurgă distanța, prin lucru 
în echipă, alegerea unei strategii și negocierea următorului pas.  

Fiecare persoană va sta pe o foaie A4. După ce toată lumea e pe poziție, se poate începe jocul.  
Ultima persoană va fi prima care va încerca să treacă râul de lavă. Ea trebuie să găsească cea mai 
bună strategie cu fiecare persoană din fața ei pentru a ajunge pe mal. Pe foaia A4 pot sta minim 2 
persoane și foaia nu are voie să rămână goală. De aceea se incepe de la ultima persoană. 

 
Păpușa uriașă 
 
Această activitate necesită un spațiu mai amplu de desfășurare, deoarece necesită alcătuirea a 

minimum 6 echipe care vor trebui să alcătuiască un corp omenesc, astfel: fiecare echipă primește în 
secret un bilețel care indică partea corpului în forma căreia vor trebui să se organizeze (cap, mâini, 
picioare, trunchi). Echipele nu au voie să vorbească între ele sau cu celelalte echipe și vor trebui să 
negocieze prin gesturi așezarea în pozițiile indicate pe bilet. 

După alcătuirea figurii uriașe, organizatorul indică acțiunile pe care trebuie să le îndeplinească 
echipele, de exemplu: Aplaudă! Stai în genunchi! Scarpină-te în cap! ... Echipele implicate în 
fiecare acțiune trebuie să lucreze în același ritm, timp și mod pentru a îndeplini sarcina. 

 
3 simțuri 
 
Este nevoie de echipe de câte 3 persoane, care trebuie să își combine eforturile pentru găsirea 

unui obiect ascuns, astfel: 
- 2 membri stau față în față, cel legat la ochi e la distanță 
- A) Ascultă, nu vede: O persoana legată la ochi va asculta indicațiile coechipierului care stă cu 

fața la el 
- B) Gesticuleaza, nu vorbește: Persoana care stă cu spatele la cea legată la ochi știe unde este 

ascuns obectul și  poate doar să arate persoanei din fața ei locul și să o direcționeze 
- C) Vorbește: Dă glas indicațiilor date de persoana care nu poate vorbi 
Fiecare membru are ceva ce nu au ceilalți membri, iar ajutorul reciproc este crucial pentru 

îndeplinirea sarcinii. 
 

În contradictoriu 
 

Grupul se împarte în 3 echipe, fiecare primind câte o comandă secretă. Niciunul nu are voie să 
vorbească, ci trebuie să negocieze mișcările prin gesturi: 

- 1. Mutați scaunele / mingile / foile în spatele catedrei / copacului / cutiei 
- 2. Mutați scaunele / mingile / foile lângă (unul dintre participanți) 
- 3. Mutați scaunele / mingile / foile în fața ușii / rucsacului / sticlei 
Echipele trebuie să își dea seama de diferitele indicații și până la final să găsească soluția: 

Atragerea persoanei respective între catedră / copac / cutie și ușă / rucsac / sticlă. 
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Doar unii 
  
Grupul este împărțit în 3 echipe, care vor trebui să inventeze o poveste / să descrie un loc 

imaginar / să creeze un personaj.... 
Echipa 3 iese afară, iar celelalte 2 echipe primesc semne distincte (cartonașe de 2 culori, 

eșarfe...) și li se spune că au de descoperit povestea / locul / personajul echipei 3, prin întrebări. 
Echipei 3 i se spune că are voie să vorbească doar cu echipa roșie, să răspundă doar cu Da /Nu, 

și doar la semnalul organizatorului. 
Se insistă asupra înțelegerii sarcinii, a acționării strict pe baza indicațiilor și a efortului comun 

pentru rezolvarea sarcinii. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.:MUNTEANU ALINA 
G. P. P.”RAZĂ DE SOARE”, URZICENI, IALOMIȚA 

 
  
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
                                                                       (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. 

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. 

 O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce 
metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv 
primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică, vizite la bibliotecă, activități ecologice. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel educatoarea putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 
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Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață.Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități 
socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică.  

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de grădiniță concursuri de activitate matematică, de educarea limbajului, de 
creaţii artistice, de desen, între clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii 
plastice,unde am obținut  multe premii .De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor l-a 
avut activitățile realizate în cadrul parteneriatelor cu Poliția, Pompierii, Biblioteca, Biserica și cu 
clase primare de la alte școli 

 În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor școlari, adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea 
responsabilităților sociale, astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea 
comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea preșcolarilor.  

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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Rolul activităților extrașcolare în predarea științelor 
 
 

Prof. MUNTEANU DANIELA 
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ”SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” 

BAIA MARE, MARAMUREȘ 
 
 

”Adevărata știință nu e abstracție goală, ci acțiune și viață” – Francesco De Sanctis 
 

Pentru a putea înțelege funcția educativă a științei în școală, trebuie să ne abatem privirea de la 
diferitele specializări științifice extrem de evoluate care au luat naștere datorită progresului 
civilizației contemporane și să luăm în considerare cele mai rudimentare, mai simple reacții pe care 
le are omul în fața naturii. Materiile din aria curriculară științe: chimia, fizica și biologia, sunt prin 
excelență materii care se pretează a fi predate prin activitați extrașcolare. 

Una dintre cele mai cunoscute metode de învățământ, care are rezultate foarte bune atunci când 
vorbim despre înțelegerea noțiunilor științifice abordate în predarea materiilor din aria curriculară 
științe este experimentul. Experimentul poate fi abordat ca metodă de învățare în acțivități 
extrașcolare ca: cercuri de specialitate, proiecte de cercetare, excursii tematice, etc. 

Experimentul reprezintă o metodă de cercetare utilizată în egală măsură în științele naturii, 
științele tehnice și în științele sociale, care presupune modificarea de către subiectul uman a unor 
fenomene sau variabile ale realității, în scopul descoperirii și studierii legilor ce le guvernează. Ca 
metodă de instruire și autoinstruire, experimentul implică activități de provocare, reconstituire și 
modificare a unor fenomene și procese, în scopul studierii lor. 

În studiile de psihologie, J. Piaget a ajuns la concluzia că elevii pot fi inițiați în cercetarea 
experimentală în jurul vârstei de 11 – 14 ani, întrucât în acest interval de timp se structurează 
gândirea formală, se dobândesc instrumente mintale, respectiv judecăți, raționamente inductive, 
deductive și ipotetice, capacitatea de a forma ipoteze și de a le combina, de a le verifica pe cale 
experimentală, se formează abilități practice, toate acestea fiind necesare într-o activitate de natură 
experimentală. 

Dintre posibilitățile de clasificare a experimentelor întâlnite în literatura de specialitate, amintim 
clasificarea care are la bază scopul didactic urmărit prin efectuarea experimentului. După acest 
criteriu experimentele se clasifică în: 
 Experimentul cu caracter de cercetare/ de descoperire, care constă în executarea de către 

elevi a anumitor experiențe de provocare a unui fenomen, în scopul observării, studierii și 
interpretării proprietăților sale. 
 Experimentul demonstrativ, care constă în ilustrarea unui fenomen sau a unui proces greu 

accesibil observației directe, în scopul înțelegerii noilor cunoștințe, al formării unor convingeri 
științifice etc. 

În forma actuală de învățământ experimentele demonstrative sunt cele mai utilizate. 
Experimentele demonstrative se utilizează pentru a evidenția un rezultat pozitiv, sau un rezultat 
negativ, sau pentru a se forma deprinderi practice/motrice. Experimentele destinate formării 
deprinderilor practice/motrice sunt utilizate în majoritatea activităților extrașcolare realizate cu 
elevii. De exemplu, aceste experimente se realizează la cercurile științifice, în excursiile de studiu 
sau la activitățile de prezentare și promovare a unei teme. Avantajele acestor tipuri de activități care 
pot fi desfășurate atât în timpul orelor de curs, cât mai ales în timpul alocat activităților extrașcolare, 
are o serie de avantaje: 

 Reproduc fenomenele în procesul de desfășurare al lor la scară micro 
 Se pot repeta de mai multe ori, până când toată lumea a observat și a înțeles fenomenul 
 Au funcție formativă și informativă 
 Contribuie la realizarea unui învățământ activ, euristic și creator. 
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Importanța experimentului în însușirea unor cunoștințe și deprinderi a preocupat mulți pedagogi 
de renume. De pildă, Friedrich Adolf W. Diesterweg vorbea încă de la mijlocul secolului al XIX – 
lea despre valoarea formativă a activității personale a copilului, despre necesitatea diferențierii și 
individualizării instruirii, despre utilizarea metodelor interactive și despre necesitatea învățării prin 
experiment. Noua atitudine față de copil, față de trebuințele sale oferea perspectiva unei schimbări 
semnificative a procesului de educație, așa că a atras numeroși adepți, printre ei aflându-se și Maria 
Montessori.  

În această privință, concepția Mariei Montessori se aseamănă cu a lui Friedrich W. Fröbel, care 
considera că în copilărie activitatea specifică, propice dezvoltării prin exercițiu a tuturor forțelor de 
care dispune individul este experimentul prin joc. Concepția pedagogică a Mariei Montessori și 
modelul instituțional de educare a copiilor preșcolari propus de ea au cunoscut destul de repede 
consacrarea internațională. În prezent în România funcționează Asociația Montessori și mai multe 
unități de învățământ preșcolar, care, după 1990, au îmbrățișat metoda dezvoltată de Maria 
Montessori. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar: Munteanu Georgiana 
Prof. înv. primar: Necula Angelica 
Şcoala Gimnaziala Nr. 18 Galati 

 
 
 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Promovarea exemplelor de bună practică din domeniul educaţiei şi cercetării psiho – 
pedagogice, cunoaşterea şi valorificarea metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului 
educaţional.  

Optimizarea calităţii educaţiei se poate realiza prin demersuri didactice interactive , centrate pe 
elev, cât şi prin includerea competenţelor de relaţionare interculturală în implementarea 
curriculumului formal şi nonformal la nivelul învăţământului. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura.Trebuinţa de se juca,de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce 
ne permite să împăcăm școala cu viața. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Exemple de activități extrașcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,stimulează activitatea de 
învăţare,întregesc şi desăvârțesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au 
creat opera de artă. 

Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej.  
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Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă elevilor răsplata primită după 

muncă, şi de asemenea  rol de motivare.  
 
Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 

vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL- CERCUL SCOLAR 

 
 

Prof. Munteanu Mihaela,  
Scoala Gimnaziala Luca Gavril Draguseni 

 
 
Invățămăntul de calitate este fără îndoială rezultatul unei bune colaborări și a unei prietenii între 

cadre didactice, elevi, parinți și comunitate în general. Voluntariatul, seriozitatea, profesionalismul, 
corectitudinea sunt valori pe care le putem împărtăși copiilor noștri prin educație în general dar mai 
ales prin puterea exemplului. Invățămăntul nu mai este de mult doar acumulare de cunoștințe 
teoretice căci latura practic-aplicativă a devenit mai importantă. Așadar elevul trebuie sa învețe în 
primul rând să facă lucruri care îl vor ajuta în viața de adult.  

Pe lângă disciplinele tradiționale care rămân foarte utile pentru dezvoltarea limbajului, culturii 
generale sau gândirii logice noi considerăm ca un cadru didactic trebuie să-și învețe elevii tot ceea 
ce bine știe el sa facă ca și cum și-ar învăța propriul copil în așa fel încât școala să nu fie un chin, ci 
preambulul unei vieți pline, fericite deci un spațiu în care elevul învață și muncește dar și se 
distrează, creează, concurează , descoperă. Iată de ce în cadrul activităților noastre extrașcolare am 
depus eforturi în dezvoltarea aptitudinilor culturale, tehnice și sociale ele elevilor nostri. 

Din cauza timpului limitat si foarte aglomerat o solutie pentru a da culoare educatiei este cercul 
scolar. De fapt prin realizarea activitatilor din cadrul acestuia se realizează mai multe deziderate. In 
primul rând imbogațirea orizontului de cunoștințe și informații din domeniile științei, tehnicii, 
culturii, artei literaturii, etc. de asemenea se stimulează dezvoltarea intelectuală, gândire creatoare, 
inteligența, spiritual novator, cultivă talente, valori morale, spiritul de cooperare, sociabilitatea, etc. 
nu trebuie sa uităm că aceste activități din cadrul cercurilor sunt distractive si asigură destinderea si 
divertismentul atât de necesar activităților din școala românească. 

Desigur toate activitățile au caracter opțional și trebuie să corespundă intereselor, aptitudinilor și 
înclinațiilor elevilor. De multe ori conținuturile sunt și expresia căutărilor, opțiunilor și invenției 
elevilor astfel că la aceste activități ei sunt mult mai activi, mai implicați. Nu trebuie să uităm nici 
de tratarea diferențiată și de caracterul diversificat al acțiunilor. 

Cercul școlar reprezintă o modalitate de organizare și petrecere utilă a timpului liber. In cadrul 
lui se identifică și cultivă corespondențe optime dintre interese, aptitudini, talente și posibilități de 
exersare și dezvoltare a acestora. Comportamentul vizat pentru inițierea, susținerea și dezvoltarea 
activităților este cel ludic. De asemenea prin participarea la aceste activități elevul invăță unele 
metode și tehnici de planificare mai judicioasă a vieții personale. Stilul de viață va fi mai sănătos iar 
aspectul cultural al vieții personale va fi mai dezvoltat prin valorizarea artei , culturii in general dar 
mai ales a tradițiilor și obiceiurilor naționale. Pe termen lung sunt vizate și identificarea surselor de 
stres, a căilor de evitare a lor prin depistarea modalităților de relaxare specifice fiecărui elev și în 
general cultivarea unei atitudini pozitive față de viață. 

In cele ce urmează va propunem un model de procedură care trebuie respectată în cazul 
înființării unui cerc școlar. Desigur că școala trebuie să asigure sprijin logistic care începe de la 
asigurarea spațiului și ajunge până la procurarea diferitelor materiale  necesare activităților și de ce 
nu recompense pentru elevii merituoși. Familia trebuie să-și dea acordul pentru participarea elevului 
la activități iar de multe ori și sprijinul material al ei este binevenit. Astfel în funcție de specificul 
activităților este indicat ca toate cadrele didactice care doresc să implementeze astfel de activități la 
nivelul școlii să fie pregătite și din punctul de vedere al planificării activității, acțiune destul de 
neplacută pentru mulți dar atât de necesară reușitei. 

In primul rând credem că trebuie realizate sondaje de opinii, discuții directe cu elevii pentru a 
observa interese și afinități ale lor la nivelul școlii. Nu trebuie să uităm că activitățile pe care le vom 
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propune nu vor fi obligatorii deci elevul va participa din propria voință îndrumat desigur de noi și 
de familie.  

Nu ne putem lăsa ghidați doar de acest lucru. Contează întotdeauna și abilitățile noastre de cadru 
didactic,  dar și pasiunile și preocupările noastre din viața privată care ar putea avea o influență 
pozitivă asupra copiilor. Uneori putem viza prin activitățile cercului și satisfacerea unei nevoi a 
societății în general dar mai ales a comunității locale de care trebuie să ne dăm seama și să 
acționăm. Astfel se va putea începe lista conținuturilor, a obiectivelor și competențelor vizate, 
activităților de învățare, modalităților de evaluare , metodelor și mijloacelor de utilizat. Desigur 
acestea nu sunt niște liste închise căci noi evoluăm odată cu cercul adică prin experiența acumulată 
ne dăm seama cum și unde trebuie realizată optimizarea activităților.  

Astfel în cadrul unui cerc serios documentația va diferi de la un an la altul mai ales că trebuie să 
ne adaptăm și specificului participanților adică e necesară și individualizarea procesului educativ. 

Pasul următor vizează în viziunea noastră solicitarea acordului școlii, al familiei și găsirea 
surselor alternative de finanțare, a colaboratorilor care pot asigura succesul activităților. Ține de 
puterea noastră de convingere, de relații și noroc pentru a găsi parteneri gata să ajute in realizarea 
unor activități ale cercului.  

Acordul școlii trebuie sa fie bine formulat în așa fel încât să includă menționarea spațiului unde 
își va desfășura activitatea cercul, programul acestuia și eventualele materiale pe care le va putea 
pune la dispoziție. Adică trebuie văzut ca pe un fel de contract prin care aceasta se obligă să sprijine 
viitoarele acțiuni desfășurate. Tot în același fel trebuie văzut și acordul familiei care va fi și un 
angajament de respectare a unui regulament intern. Astfel ne putem asigura ca s-a ințeles 
importanța prezenței la activități, respectării disciplinei și mai ales care sunt responsabilitățile și 
drepturile familiei, elevului și cadrului didactic. Dacă se preconizează ca va fi necesar sprijinul 
material în vreo activitate este bine să  se precizeze acest lucru încă de la început pentru a evita 
neînțelegerile.  

Este de la sine înțeles că noi ca și organizatori nu putem avea vreun beneficiu material de pe 
urma acestor activități în afară de recunoșterea publică dar uneori este necesar sprijinul parinților 
pentru realizarea unui costum pentru copilul său într-o anumită activitate sau să asigure banii de 
buzunar de care are nevoie elevul în cadrul unei deplasări mai lungi. Există astfel costuri pe care le 
poate suporta părintele dar care e de preferat să le asigurăm noi prin colaborarea cu sponsorii și 
partenerii. Nu trebuie să se uite că principalii parteneri în cadrul acestor activități neremunerate pe 
care le-am desfășura trebuie să fie în primul rând consiliul de administrație al școlii și în al doilea 
rând părinții. 

Planificarea calendaristică a activităților trebuie făcută cu grijă pentru a nu interfera cu alte 
activități importante din viața de școlar a elevilor (ex,perioada evaluării naționale) și în funcție de 
orarul acestora și de alte cercuri care deja funcționează la nivelul școlii. Este recomandată în opinia 
noastră măcar o întâlnire săptămânală de 1-2 ore în așa fel încât elevii să aibă mereu proaspătă în 
minte amintirea întâlnirii anterioare care desigur trebuie să fie plăcută dacă vrem ca cercul nostru să 
aibă vreun viitor.  

Din experiența personală am înțeles că cercurile care au și participări la concursuri și festivaluri 
externe sunt mult mai atractive pentru toata lumea. Spre exemplu pentru noi faptul că elevii și-au 
însușit pașii dansului popular reprezintă îndeplinirea obiectivului dar copilul și familia vor simți 
acest lucru abia după ce vor vedea diploma de la un concurs de profil sau când vor participa la 
vreun spectacol și vor primi aplauze. Nu este oportunism ci este necesitatea de a aplica ceea ce ai 
învățat în viața reală și de fapt cred că acesta trebuie să fie și principalul nostru obiectiv. 

Revenind la planificarea și organizarea activităților credem că sunt necesare liste de prezențe  și 
fișe de realizare a activității pentru că ele sunt de multe ori dovezile noastre că s-a făcut treaba. Că 
s-a făcut treabă bună vom dovedi prin fotografii, filmulețe, diplome dar mai ales prin ceea ce pot să 
facă elevii ca urmare a participării la cercul nostru. Recomandăm promovarea cercului prin viu grai, 
enunțuri și de ce nu crearea unei pagini de Facebook, etc. Nu trebuie uitat că deși activitățile sunt în 
general mult mai distractive trebuie păstrat un echilibru între disciplină și libertate de acțiune căci 
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ușor se poate ajunge la haos în cadrul activităților nonformale.  În acest sens elaborarea unui mic 
regulament este utilă în evitarea unor evenimente mai puțin plăcute. 

Din nefericire majoritatea celor care au desfășurat astfel de activități în școală știu că nu este 
ușor și că de multe ori pare că nimeni nu apreciază și că ni se pun bețe în roate chiar de cei care ar 
trebui să ne ajute sau măcar să ne aprecieze. Vor fi momente când ni se va părea că nici elevii nu 
apreciază destul efortul nostru dar gândul nostru nu trebuie să fie prea mult la aceste aspecte ci la 
misiunea nobilă pe care o avem și pe care ne străduim din toate puterile să o realizăm. Nu uitați că 
meseria de dascăl este una vocațională care nu trebuie să depindă de beneficii iar dacă totuși nu 
putem disocia aceste două lucruri măcar să înțelegem că nu e bine și să nu facem părtași și elevii la 
problema noastră căci în timp va deveni și a lor.  

Munca voluntară este cea care înnobilează cel mai mult și este poate cel mai de preț dar pe care 
îl putem da societății prin elevii noștri care la rândul lor și-au însușit acest obicei. Răsplata cea mai 
mare vine de la copiii care își vor manifesta mulțumirea în nenumărate rânduri prin zâmbete, 
muncă, imaginație, disciplină, realizări, îmbrățișări pentru care le mulțumim și muncim. 

Așadar felicitări tuturor , curaj și spor!       
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Rolul activităţilor extraşcolare la învăţământul preşcolar 

 
 

Prof. Munteanu Mirela 
G. P. P. Nr. 53 Oradea 

  
  

MMOOTTTTOO::    
„„Lumea copilăriei este minunată, o lume cu „zmeie de hârtie şi creioane colorate”, cu „ flori de 

vară, brâu de ape cristaline, zbor de harnice albine”, o lume cu jocuri  şi cântece vesele, cu soare” 
Elena Farago  

 

Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul 
educaţional are rolul de a stimula şi valorifica talentul, aptitudinile, de a încuraja competiţia,de a  
dezvolta  şi  forma  personalităţi armonioase ale copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. 

 
Activităţile extracuriculare pot dezvolta spiritul creativ conducând la elaborarea unor metode şi 

procedee specifice de stimulare a creativităţii. 
 
 Atât  prin proiecte cât şi prin  concursuri urmărim intensificarea colaborării între grădiniţă, 

şcoală şi comunitate. Scopul urmărit este acela de a  răspunde interesului copiilor de a lucra şi de a-şi 
vedea rezultatul muncii concretizat într-o realizare proprie.  

 
Beneficiul uriaş este cel moral: educarea copiilor în spiritul preţuirii muncii, a hărniciei precum 

şi dezvoltarea factorilor afectiv-motivaţionali şi a atitudinilor creative. Astefel  creşte interesul 
copiilor pentru fenomenul artistic, se valorifică  potenţialul creativ şi se dezvoltă unele abilităţi de 
interrelaţionare pozitivă prin comunicare, lucrul în echipă.  

 
Prezenţa nu este obligatorie, totuşi este recomandat, deoarece sunt rare cazurile în care copiii să 

nu intre bucuroşi în astfel de activităţi, care le oferă destindere, recreere, satisfacţiile atmosferei de 
grup, iar unora dintre ei posibilitatea descoperirii  şi recunoaştere a aptitudinilor. 

 
Consider că  aprecierea rezultatelor  copiilor influenţează imaginea de sine, modul de apreciere  

influenţează conduita emotivă a copilului, astfel nu trebuie tratată  cu indiferenţă participarea în 
astfel de activităţi. 

 
Aprecierile pozitive determină stări pozitive afective care devin motive incitative, creative şi care 

înlătură blocajele copiilor mai emotivi. 
 
Trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, posibile, să-i situăm 

în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, pentru că 
perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

-activitati de loisir si educatia aoutdoor- 
 

Munteanu Petrica,  
Scoala Gimnaziala Luca Gavril Draguseni 

 
 
Creşterea evidentă a rolului educaţiei prin activitati extrascolare în dezvoltarea tinerilor impune 

creşterea numărului activităţilor prin care aceştia se poate realiza, respectând metodologia, 
conţinutul şi obiectivele propuse la acest nivel. Se consideră că activităţile de timp liber/ loisir pot 
constitui un mijloc de educare a personalităţii tinerilor în formare, în acest scop putând fi elaborate 
programe de instruire ce vor cultiva onestitatea, respectul pentru sentimentele proprii şi a celorlalţi 
din grup, grija pentru ceilalţi şi autodisciplina. 

Împreună, sportul şi educaţia fizică, au reuşit să formeze un cuplu de mijloace dintre cele mai 
valoroase pentru sănătate şi recreaţie, servind în aceeaşi măsură idealurile de mişcare ale omului. 
Finalitatea loisir-ului este concretizata in imbunatatirea conditiei fizice, starii mentale de bine, 
frumos si adevar, formarea de relatii sociale, obtinerea de rezultate referitoare la mediul sanatos. 

La copii se urmăreşte educarea mişcării în vederea valorificării exerciţiilor fizice pentru 
sănătate. Sportul reprezintă un exerciţiu formativ important de organizare a vieţii, determinându-i 
pe elevi să devină „consumatori” de timp liber, contribuind la dezvoltarea profilului personalităţii 
sale. 

Predominanţa activităţilor organizate în aer liber, libertatea de mişcare, paleta variată a 
acţiunilor dinamice, artistice presărate cu spirit de aventură şi creativitate, conferă atractivitate. 

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din 
ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal. 
Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe 
de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc. Mobilitatea crescanda a populatiei , a 
tehnicii si a tehnologiei a simbolurilor si informatiei schimba si modifica sensul educatiei. Ca 
urmare astazi omul isi construieste educatia personala cu totul altfel decat mai demult. Pentru 
majoritatea indivizilor, educatia este un mod natural si general acceptat de a-si construi identitatea, 
personalitatea. 1 

In ultimile decenii educaţia a dobandit noi conţinuturi , acoperind o arie largită si noi finalitaţi 
bazate pe valori democratice si aspiraţii moderne ale indivizilor , corelate cu inovaţia si reforma din 
invăţământ . Astfel rolul şcolii a devenit mult mai complex , indepărtându-se de esenţa lui primară , 
formală, de transmitere de cunoştinţe si orientâdu-se spre formarea de atitudini si comportamente , 
spre dezvoltarea de capacităţi.2 

Structural directia spre care se indreapta curriculumul actual aduce in atenţia cadrelor didactice 
urmatoarele componente: finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire si sugestii privind strategiile 
de instruire si de evaluare pe niveluri de vârstă. Dacă până nu demult învăţătoarea conducea 
activitatea in stil tradiţional, acum aplicând metode moderne interactive de grup , rolul ei se 
schimbă. 

Ea devine: Partener- care poate modifica ,,scenariul” activităţii dacă grupa sau clasa o cere; 
Animator – care iniţiază metode si le explică copiilor , pregăteşte materialele didactice si prezintă 
scopurile invăţării; Pedagog – care îşi ajută copiii in rezolvarea problemelor, îi motivează să îsi 
prezinte propriul punct de vedere; Scenograf , actor – care creează scenografia activităţilor; 
Mediator – care rezolvă potenţialele conflicte ce pot apărea; Consilier – care îşi ajută copiii în 
rezolvarea problemelor , îi motivează să-şi prezinte propriul punct de vedere. 

                                                 
1 (Cucoș, C.,2012) 
2 Manual de educație outdoor, 2012. 
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In ultimile decenii educaţia a dobândit noi conţinuturi , acoperind o arie lărgită şi noi finalităţi 
bazate pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor , corelate cu inovaţia si reforma din 
învăţământ . Astfel rolul şcolii a devenit mult mai complex , îndepărtându-se de esenţa lui primară , 
formală, de transmitere de cunoştinţe şi orientându-se spre formarea de atitudini si comportamente , 
spre dezvoltarea de capacităţi. 3 

Mediul educaţional trebuie să permită dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în evidenţă 
dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. Rolul familiei în aplicarea prezentului 
curriculum si in educatia outdoor trebuie să fie acela de partener4. 

Orice schimbare în educaţie si orice activitati deosebite desfășurate pune în discuţie implicarea 
părinţilor în activitatea din grădiniţă, şcoală. O școală prietenoasă cu părinţii trece dincolo de 
legăturile formale şi oarecum fireşti cu familiile copiilor şi dezvoltă adevarate parteneriate active 
folosind o gama largă şi variată de modalităţi. Părinţii trebuie să cunoască şi să participe în mod 
activ la educaţia copiilor lor desfăşurată în mediul educaţional.  

Perspectiva  educației outdoor în relaţia cu celelalte forme ale educației este cuprinzătoare căci 
ea se pliază cel mai bine cu educația non-formală, întrucât ca şi aceasta, educația outdoor se bazează 
foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de învățare, minimalizând constrângerea 
specifică școlii, oferă o utilitate practică imediată cunoștințelor învățate, se desfășoară în contexte 
diferite având un cadru de învățare și un conținut lejer, folosește metode care stimulează implicarea 
și participarea, are o structură și o planificare flexibilă, procesul învățării este orientat spre 
participant, se bazează pe experienţa participanţilor.  

Atât educația non-formală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația formală 
cu scopul de a maximiza efectele procesului de învățare, tendința actuală este aceea de amplificare a 
celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem educativ mult mai 
valoros din punct de vedere al calității, produc avantaje pe termen lung, permit acoperirea unei 
game largi de discipline și cel mai important, actul educațional se axează în aceeași măsură și celor 
care o implementează (în speță profesorilor) și celor care fac obiectul învățării (în speță elevii) . 5  
Educația formală are meritul de a fi organizată și structurată, încorporând o paletă întreagă de 
informații și cunoștințe de care are nevoie un individ în formarea sa educațională, educația 
informală vine în sprijinul educației formale și asigură procesul de învățare oricând și oriunde, pe 
tot parcursul vieții, educația non-formală vine cu acele elemente de natură să satisfacă nevoile unui 
individ de natura, psihica, social, emoțională prin diferite metode interactive, participative, iar 
educația outdoor “ scoate la aer ” cele 3 forme de educație, le rivigorează, le adaugă prospețime si 
își extinde acțiunea benefică în diferite domenii ( în speță dezvoltare durabilă, protecția mediului, 
dezvoltare personală și profesională ) 6 

Educația outdoor reprezintă suma acțiunilor întreprinse de profesori, instructori, formatori, într-
un mediu natural/sălbatic, folosind metode experiențiale, pentru a produce schimbări la nivelul 
abilităților fizice, intra și interpersonale și al comportamentului față de mediu, în rândul 
participanților. Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este completată de ceea ce se poate 
adăuga dinafara perimetrului ei. O școală inovativă va prelua și va integra astfel de situații, le va 
face aliat, sursă de întărire, de revigorare, de extensie a ariei de acțiune. 

Cateva dintre formele de realizare ale educatiei in timpul liber si in aer liber sunt jocurile, 
activitati de pregătire a echipelor reprezentative şcolare, excursiile, drumetiile, concursul sportiv si 
cercul scolar care presupune si elemente de miscare in aer liber. 

  

                                                 
3 (Cucoș, C‐Doxologia,2012) 
4 (Ionescu, M. , Radu,2001) 
5 (Revista Înv. Preşcolar şi primar , nr. 1-2 /2013). 
6 (www.didactic.ro). 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCATIV 

 
 

MUNTEANU ȘTEFANIA CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA HANGU, NEAMȚ 

 
 
Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 

individualității umane, în formarea personalității autonome și creative. 
În meseria de dascăl trebuie să avem în vedere realizarea eficientă a unei sarcini țintă pe metode 

și tehnici pentru o învățare activă, care să conducă la declanșarea conștiinciozității, atât a elevilor, 
cât și a cadrelor didactice. 

Activizarea învățări presupune folosirea unor metode și tehnici care să-l implice pe elev în 
procesul de învățare – predare. Se urmărește astfel participarea lui activă la procesul de învățare, 
deoarece acela care învață trebuie să-și construiască cunoașterea pe baza propriei înțelegeri. 

Alături de activitățile de învățare sunt importante și necesare activitățile extrașcolare. Aceste 
activități oferă cadrul formal în care învățătorul poate să lucreze nu numai cu dimensiunea rațional-
intelectivă a elevului, dar și cu cea afectivă, motivațională, atitudinală și socială. 

Activitățile extracurriculare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele 
mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor, încă de la grădiniță sau din clasele 
primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor lor. 

Activitățile extracurriculare sunt activități colective, care nu se reduc doar la dobîndirea de 
cunoștințe, în sens strict, ci duc la realizarea unui ansamblu educativ mai larg.  Relațiile sociale 
implicate sunt mai bogate decât în procesul de învățământ. Elevii își asumă roluri sociale mai 
variate. Trebuințele sociale sunt mai profund satisfăcute. Aceste tipuri de activități îmbină elemente 
de joc și de muncă, de învățare și creativitate. Prin acest tip de activitate se permite elevului un 
contact nemijlocit și practic cu fenomenele vieții înconjurătoare, cu mediul social. 

Activitățile extrașcolare pot fi considerate ca activități complete, deoarece se vizează 
dezvoltarea personalității elevilor, sunt activități cu caracter interdisciplinar, implicând mai multe 
arii curriculare. 

Prin proiectarea riguroasă a unui acest gen de activitate, elevii devin mai spontani, devin activi, 
scapă de inhibiții, se dezvoltă armonios.  

Orice activitate extracurriculară are un dublu caracter, este pe de o parte o manifestare a vieții 
interne a colectivului, iar pe de altă parte o deschidere spre exterior, un răspuns la cerințele mediului 
social în care evoluează colectivul.  

Pentru ca elevul sa fie pe deplin satisfăcut de activitatile extrașcolare, trebuie să avem în vedere 
aptitudinile sale pentru un anumit tip de activitate. De exemplu: 

 Sportul – aceast tip de activitate este potrivit elevilor timizi dar și introvertiți. Prin acest tip 
de activitate, elevii se vor autodisciplina, vor învăța să lucreze în echipă, să coopereze. 

 Excursiile – prin acest tip de activitate se dezvoltă dragostea pentru frumos. Excursiile nu 
trebuie să fie lungi. Acest tip de activitate dezvoltă dragostea pentru frumos,dar și le dezvoltă simțul 
răspunderii. 

 Vizita la muzee – elevii sunt permanent dornici de cunoaștere, fie că fac cunoștință cu 
animale și specii de animale, sau află lucruri noi despre trecutul istoric. 

 Discuțiile cu oameni de seamă cum ar fi scriitori, oameni de știință. 
 Sebările școlare –  
 Vizionare unor spectacole de film, teatru de păpuși. 
Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 

pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 
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personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă 
elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai.  

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
 

Bibliografie: 
 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

prof. înv. primar MUNTEANU VALENTINA 
Şcoala Gimnazială ,,SF. VINERI” PLOIEŞTI, PRAHOVA 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Un curriculum unitar nu mai poate 
răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate 
de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident 
faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Excursiile îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, 
dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Serbările școlare vin in ajutorul afirmării și formării personalității elevului. În timpul 
prezentării programului artistic, elevul artist îi va avea ca spectatori pe colegii de școală, dar și pe 
părinții cărora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimând trăirile care îl copleșesc. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. 
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Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Concluzii 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back 
pozitiv. 

 
Bibliografie: 

 Învățământul primar, nr. 1 din 2003, Ed. MINIPED 
 Învățământul primar, nr. 2-3 din 2004, Ed. MINIPED 
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRĂDINIȚĂ” 
 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. MURAR FLOAREA 
G. P. N. GURGHIU-MUREŞ 

 
 
Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 

multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca 
set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. Activităţile extracurriculare organizate de 
grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple 
activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată 
grădiniţa; 

 aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 
primară; vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi; vizitarea centrului de plasament; 
excursii; plimbări în parc; vizită la diferite muzee, organizarea de concursuri pe diferite teme.,etc. 

Excursiile şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.               

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor,  reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, 
creează buna dispoziţie. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi 
dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, 
făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens: Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an, Serbări 
cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua 
lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval.  Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a 
înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizionarea unor filme, PPT, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui de 
asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni 
interesante, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  Deşi această formă de 
activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă 
în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, 
permanent, la afectivitatea copilului. 

La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în 
afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
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lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

 
Bibliografie:  

 
Ionescu M. Chiş,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire’’.Editura Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001, 
Lespezeanu M.,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’Editura S.C. 

Omfal,Bucureşti,2007 
Preda Viorica,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de 

copii.’’Editura,,Gheorghe Cârţu Alexandru’’,Craiova2009. 
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Importanța activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Autor: Murar Ioan Alexandru 
Liceu de Arte ”Sigismund Toduță” Deva 

 
 
Omul reprezintă, la fel ca orice altă ființă, o sumă de experiențe care crește și se dezvoltă 

perpetuu de-a lungul existenței sale. De aceea, mediul, indiferent de natura lui, contribuie la această 
dezvoltare. Ca în oricare societate firească, un factor ce determină dezvoltarea și sporirea 
potențialului fiecăruia îl are educația.   

Educației îi revine astfel rolul de a pregăti individul pentru a deveni un element activ în 
societate, respectiv pentru a-l pregăti să fie apt în a face față oricărei experiențe sociale. În cadrul 
educației se discută astfel despre cele deja cunoscutele trei tipuri de educație: educația formală, non-
formală, respectiv informală. O delimitare în ceea ce privește caracterul fiecăreia dintre cele trei 
tipuri o reprezintă contextrul în care acestea se desfășoară. Astfel, dacă prima se desfășoară într-un 
cadru instituționalizat, celelalte două presupun o oarecare detașare de acest mediu și pornesc de la 
premisa că educația și transformarea individului, mai exact devenirea lui, se poate produce oriunde 
atât timp cât se stabilesc clar obiective, scopuri și, mai ales, activități sustenabile. 

În strânsă legătură cu aceste tipuri de educații și delimitările lor, s-a cristalizat noțiunea de 
activitate extrașcolară care se poate referi la acel tip de activități realizate în afara mediului școlar, 
implicit în afara instituției de învățământ, ce devin oarecum complementare orelor clasice de 
predare-învățare. Acestea au ca scop susținerea unuia dintre aspectele importante ale unei societăți 
și ale învățământului românesc, și anume relația școală-familie-comunitate. 

În teoretizarea acestui concept de activitate extrașcolară se discută, în genere, despre excursii, 
vizite în cadrul unor instituții, vizionări de filme, activități de interacțiune între școli etc. De 
asemenea, studiile arată că desfășurarea acestor tipuri de activități au ca finalitate, pe lângă cea de 
dezvoltarea a personalității elevului, și creșterea performanței școlare, îmbunătățirea stării 
psihologice, implicare socială, dezvoltarea spiritului de echipă, scăderea abandonului școlar etc. 

Desfășurarea acestor tipuri de  activități prezintă o mare mobilitate în ceea ce privește perioada 
de organizare, locul desfășurării, tematica sau orice alte aspecte. Programul Școala altfel, 
implementat în cadrul anului școlar a reprezentat și reprezintă un program benefic pentru 
desfășurarea unor astfel de activități, astfel fiecare dintre noi, profesorii, propunem o plajă vastă de 
activități. Una dintre activitățile propuse pentru anul acesta, ce urmează a se desfășura în cadrul 
săptămânii Școala altfel, perioada 15-19 aprilie, 2019 se numește – Natura e o floare, iar eu o 
ocrotesc, destinată elevilor clasei a 9 a Muzică. 

Fiind un liceu vocațional, iar eu diriginte al unei clase de muzică, am dorit să ofer și elevilor 
muzicieni ocazia de a participa la o activitate destinată elevilor de la specialitățile arhitectură sau 
plastică, dar altfel. Profesor de limba română fiind, nu am putut lasă la o parte nici culegerea unor 
informații, motiv pentru care am intuit această activitate ca o activitate polifonică. 

Scopul activității: implicarea elevilor în activități recreative care să le dezvolte creativitatea, 
prin care să se cunoască mai bine pe ei înșiși prin activitate proprie, culegerea unor informații 
esențială cu aplicare imediată, dar și responsabilizarea prin însușirea unui obiect personal, creat de 
ei pe care să-l ocrotească. 

Desfășuarea activității: surpinde patru aspecte/întâlniri, 3 dintre acestea măsurabile în timpul 
programului Școala altfel, iar a patra pe termen mai lung, până la sfârșitul anului școlar: 

a) Prima activitate îi va surprinde pe elevi în atelierul de ceramică al școlii unde, împreună cu 
profesorii de specialitate, vor realiza din lut un ghiveci pentru floarea pe care au ales-o și pe care o 
vor planta. Astfel vor afla lucruri noi, referitoare la tehnica olăritului, la anumite tradiții și obiceiuri 
legate de aceasta tehnică, vor schimba opinii cu profesorii și chiar cu ceiallți colegi de la celelalte 
specialități. 
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b) A doua activitate: elevii vor susține în cadrul galeriei de artă proiecte despre florile pe care 
au ales să le planteze. Alegerile au fost făcute cu o săptămână înainte, iar culegerea informațiilor se 
va dovedi benefică pentru ca aceștia să cunoască toate detaliile pentru a asigura o viața cât mai 
lungă florii ce o vor planta. 

c) A treia activitate surprinde intercalarea celorlalte două și propune ca fiecare elev să-și 
planteze floarea aleasă în ghiveciul pe care ei înșiși l-au realizat. Totodată aceștia vor decora astfel 
încât totul să fie în concordanță cu viziunea fiecăruia. 

d) Ultima activitate va surprinde a atentă analiză, pentru că vizează modul în care fiecare elev 
se va asigura că ceea ce a realizat va dăinui în timp. 

Educația este, așadar, o forță care, prin intensitate și contact cu cei care vin la poarta ei, 
transformă oameni și schimbă lumi. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
Profesor Învăţământ Preşcolar: Muraraşu Delia                                            

Şcoala Gimnazială “Dan Iordăchescu” Hlipiceni, Botoşani 

 

A educa înseamnă a instrui, a forma, a dezvolta. Etimologic, termenul provine fie din latinescul 
„educo – educare” care înseamnă a îngriji, a creşte, fie din „educo – educere” care se traduce prin a 
duce, a conduce, a scoate. Se pare că ambele căi etimologice sunt corecte, ramificaţiile semantice 
conducând la înţelesul actual al termenului.   

Educaţia este un fenomen socio-uman fundamental apărut odată cu societatea umană fiind 
specific fiecărei organizări sociale, îndeplieşte funcţii de informare şi formare a individului din 
punct de vedere moral, intelectual, fizic şi artistic.  

Educaţia nonformală cuprinde totalitatea acţiunilor organizate în mod sistematic, dar în afara 
sistemului formal al educaţiei. Aceasta forma de educaţie este considerată complementară cu 
educaţia formală sub raportul finalităţilor conţinutului şi a modalităţilor concrete de realizare.  
Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept, orice activitate educaţională intenţionată 
şi sistematică desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor 
individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării 
problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal.  

Prin activităţile extraşcolare desfăşurate în şcoală se urmăreşte completarea procesului didactic, 
organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. O cerinţă foarte importantă vizând opţiunea pentru 
astfel de activitate este organizarea din timp a suportului teoretic în funcţie de interesele şi dorinţele 
copiilor, astfel orientarea spre tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

În cadrul activităţilor extraşcolare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele 
de acţiuni, care se realizează în afara programului propriu zis : taberele, excursiile, piesele de teatru, 
atelierele creative, şezătorile, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee, biblioteci, concursuri sau 
grădina zoologică, cluburi de știință, serbări școlare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 
activităţi şi proiecte variate prin conţinut şi formă, fructificarea talentelor personale, cultivarea 
interesului pentru activităţile socio-culturale. 

Valenţele formative ale educaţiei nonformale: 
 dispune de un curriculum la alegere, flexibil si variat propunându-le participanţilor activităţi 

diverse şi atractive, în funcţie de interesele, de aptitudini , aspiraţii; 
 prin participarea la diverse activităţi culturale şi artistice, îi ajutăm pe copii să îşi dezvolte 

abilităţi de comunicare şi socializare, de observaţie, de dezvoltare a culturii, memoriei şi 
imaginaţiei; 
 asigură o rapidă actualizare şi aprofundare  a  cunoştinţelor din diferite domenii, oferind 

alternative felxibile tuturor categoriilor de vârstă; 
  accentul  este pus pe aplicabilitatea imediată a cunoştinţelor şi nu memorarea lor; 
 copiii sunt îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, capacitatea de a descoperi 

probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor ; 
 prin acest tip de activitate copiii dobândesc o mai mare încredere, îşi dezvoltă noi hobby-uri, 

socializează; 
 activităţile extraşcolare îi ajută pe copii să se adapteze mult mai uşor la condţii şi medii noi 

şi să lucreze sub presiune; 
 participarea în cadrul unor activităţi cu caracter sportiv, ajută copiii să aibă o viaţă ordonată, 

un program stabilit, un regim alimentar şi un stil de viaţă sănătos. 
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Este important să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să alternăm în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare. De 
asemenea prin activităţile nonformale relaţia dinte profesor si copil devine mai apropiată, atmosfera 
este mai destinsă, iar acest lucru face ca prin activităţile desfăşurate să observăm o manifestare 
liberă şi spontana, degajată a elevilor. 

Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice 
învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și 
transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea 
experiențelor pozitive. 

În concluzie, prin activităţile extraşcolare desfăşurate, cadrul didactic îşi cunoaşte mai bine 
elevii, poate să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Însă, realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de profesor, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor.   

În opinia mea, activităţiile extraşcolare sunt foarte importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii, abilităţi şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă plăcută, familială, relaxantă, cu dăruire, la astfel de activităţi îmbinându-
se utilul cu plăcutul. 

”Sa nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

( M. Montessori ” Descoperirea copilului „ ). 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE, PRO SAU CONTRA 
 
 

Pofesor învăţământ primar: Murariu Mioara 
Şcoala Gimnazială “I. L. Caragiale”- Piteşti 

 
 
Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 

variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copiii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să luăm în considerare este ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–organizate selectiv–
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

 Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi, această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor  în rolul de spectator,  valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator şi internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 
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Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele,  putând să-şi formeze 
sentimente de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizarile sale. 
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Şcoala Altfel şi importanţa ei în procesul educativ 
 
 

Prof. Mureşan Mariana Ştefana 
Liceul Tehnologic Ovid Densusianu Călan 

 
 

 „Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre 
întărirea relaţiei profesor-elev, elev-părinte, profesor-părinte în absenţa clopoţelului și a lecţiei ce 
durează o perioadă fixă de timp.  

Atmosfera din „săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de elevi, părinţi, cât şi de 
profesori cu sentimentul câştigării unor experienţe noi. De ce şi părinţi? Pentru că este un mod 
plăcut prin care să implicăm şi părinţii să petreacă timp de calitate alături de copiii lor. Ei pot să 
participe la orice activitate doresc, în funcţie de timpul liber de care dispun. 

Copii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesorii 
sunt dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul 
românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii şi mai frumoase 
între cei doi piloni ai educaţiei. 

Prin activităţile pe care le-am derulat în cadrul programului ,,Să știi mai multe, să fii mai bun”  
am încercat să dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii de şcolar, prin implicarea în activităţi comune 
plăcute, să găsim cele mai eficiente căi pentru a asigura creşterea dragostei faţă de şcoală, pentru a 
stimula interesul micului şcolar pentru noi activităţi. 

Astfel, copilul va învăța că școala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de 
îngrădire a activităților libere, ci reprezintă o continuare absolut normală a activității copilului, care 
este în continuă evoluție, fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe decât cele de acasă. 

 
Activitățile din  săptămâna ”Școala altfel” le-am planificat pe zile, după cum urmează: 
 
LUNI: Ziua alimentaţiei sănătoase - Sănătatea din farfurie”,,Micul bucătar’’ 
• Igiena zilnică 
• Piramida alimentelor 
• Salata de fructe 
MARȚI: Ziua experimentelor ,, Cum se întâmplă?’’ 

- Ploaia din borcan 
- Zăpada 
- Cum erupe un vulcan 
- Slime 
- Balonul fermecat,etc. 

MIERCURI: Ziua culturală ,, Lumea teatrului şi a filmului’’ 
• Cel mai bun recitator-activitate literară 
•  Vizionare spectacol  
 JOI: Ziua ecologică „Drumeţie” şi întrecerilor sportive ,,Campionii” 
VINERI: Ziua micilor artişti ,,Fantezie şi culoare” 
 
Am realizat pe deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare modernă, 

care au fost acceptate foarte ușor de către copii. Plăcerea şi bucuria de a rezolva o situaţie, o 
problemă, de a stabili relaţii de prietenie şi colaborare, au făcut ca efortul depus pentru rezolvarea 
lor să  nu fie o povară. Desigur, am lăsat loc spontaneităţii şi actului liber,  valorificând fiecare 
moment, ţinând  cont de faptul că “fiecare învaţă de la fiecare” şi că schimbul de idei sau 
sentimente antrenează întreaga personalitate a protagoniştilor. 
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În concluzie, putem spune că săptamâna ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” din 
anul şcolar trecut au îmbogățit practica profesională a cadrelor didactice implicate în proiect. 
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Socializarea în cadrul activităţilor extraşcolare 
 
 

Mureşan Eugenia – profesor învăţământ primar 
 

 
Procesul educaţional este unul complex, iar vorbind despre el, îl putem cataloga pe de o parte ca 

fiind formal, iar pe de altă parte ca unul prin care se produce şi socializarea indivizilor. 
Literatura de specialitate ne spune că educaţia este un fenomen social fundamental, un ansamblu 

de acţiuni desfăşurate în mod deliberat într-o societate, prin care se transmite şi se formează la noile 
generaţii experienţa de muncă şi de viaţă, cunoştinţele, deprinderile, comportamentele şi valorile 
acumulate până la acel moment. Prin ea se formează, se dezvoltă şi se maturizează laturile 
fundamentale ale fiintei umane: fizicul, psihicul, moralul, esteticul, cognitivul, afectivul, volitivul; 
proces de devenire a omului "fiinta în sine" în "fiinta pentru sine". 

Prin educaţie copiii dobândesc o înţelegere a valorilor comune în societate, care unesc o 
mulţime de indivizi separaţi. În societatea modernă oamenii trebuie să deţină nişte competenţe de 
bază, cum sunt: cititul, scrisul şi calculul precum şi o cunoaştere generală a mediului lor fizic, social 
şi economic; este la fel de important să cunoască cum să înveţe, astfel încât să poată stăpâni noile 
forme - uneori foarte tehnice, ale informaţiei. 

După cum ştim,  în şcoală se face atât educaţie cât şi socializare. Dacă şcoala îşi propune 
activităţi extraşcolare, o face tot pe aceleaşi temeiuri, însă într-un mod  neinstituţionalizat. 
Activităţile extraşcolare sunt desfăşurate de regulă în afara unităţilor de învăţământ. Participarea 
elevilor la aceste activităţi este condiţionată de respectarea unui comportament civilizat şi decent. 
Cadrul de manifestare este unul informal şi permite o mai mare libertate de exprimare, care poate 
reduce anxietatea şi maximiza potenţialul intelectual. Cadrul didactic îşi poate cunoaşte mai bine 
elevii în astfel de context fără a-i constrânge, dându-le posibilitatea de a se exprima liber, de a 
interacţiona cu situaţii şi lucruri care le pot forma convingeri durabile, le pot stimula creativitatea şi 
spiritul de cooperare.  

Activităţi precum serbările şi festivităţile, concursurile şcolare, excursiile şi drumeţiile, vizitele  
realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de activitate. 
Copiii pot simţi că sunt parte a unui colectiv şi că participă la reuşita acestuia prin activitatea pe 
care o depun, pot să îşi demonstreze practic cunoştinţele teoretice obţinute, pot intra în contact cu 
comunitatea şi pot să îşi susţină public opiniile.  

De asemenea din activităţile extraşcolare rezultă de cele mai mule ori un portofoliu şi desigur o 
evaluare a faptelor şi lucrurilor cu care au intrat în contact şi care, nu de puţine ori le folosesc în 
orientarea profesională şi şcolară iar pe de altă parte le pot dezvolta diverse emoţii şi trăiri. Nu în 
ultimul rând copiii pot acumula cunoştinţe noi şi să aprofundeze anumite domenii de activitate. Nu 
toţi copiii însă, provin din aceleaşi medii culturale, chiar dacă învaţă la aceeaşi şcoală.  

Exită diferenţe culturale mari între diverse clase sociale, de exemplu, copiii din mediile sărace şi 
grupurile minoritare intră într-un mediu cultural aproape străin lor şi nu sunt obişnuiţi precum cei 
din clasele privilegiate să răspundă unei discipline formale riguroase. Nu de puţine ori aceştia nu se 
pot încadra corespunzător în acest mediu şcolar şi totodată cultural care le este oarecum străin. 
Posibil ca, pentru aceştia, activităţile extraşcolare de genul celor amintite, să ducă la o posibilitate 
de motivare, pentru a-şi dezvolta un comportament care să corespundă atât aşteptărilor profesorilor 
lor cât şi să îi motiveze către obţinerea unor performanţe şcolare mai bune. 

Nu în ultimă instanţă activităţile extraşcolare sunt importante pentru părinţii elevilor,  pentru că 
îi pot conştientiza pe aceştia despre posibilităţile pe care le oferă şcoala în orientarea educaţională a 
copiilor lor. În contextul actual, mulţi părinţi caută o şcoală superioară mai bună pentru copiii lor. 
Şcolile inferioare devin rampe de lansare pentru şcoli superioare mai bune şi desigur că o şcoală 
care valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor prin activităţi extraşcolare ca cele 
descrise, poate sugera un anumit grad de performanţă în procesul educativ formal. 
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Concluzionând spunem că prin activităţile extraşcolare procesul de învăţământ se optimizează, 
educaţia formală se îmbină cu educaţia nonformală. Individul este învăţat să socializeze pentru a 
face faţă provocărilor vieţii practice în principal; este educat nu numai pentru a-şi cunoaşte locul şi 
a-l respecta, ci şi pentru a înţelege că se poate oricând angaja în activităţi de învăţare şi instruire 
care depăşesc cadrul tradiţional. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. MUREȘAN MARIA- IOANA 
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia 

 
 
„Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 
familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” John Dewey 

Educația este un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană, îndeplinind 
funcțiile de informare și de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic și fizic. 

Problematica educației dobândește noi conotații în societatea contemporană, aceste conotații 
fiind provocate de schimbările care se produc în toate domeniile vieții sociale. 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 
acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin autoeducație. Educația pune accent 
pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în societate. 
Ea poate fi de mai multe tipuri: educație formală, care are loc într-un cadru instituționalizat, în mod 
planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde totalitatea influențelor de la 
nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația nonformală ce completează educația  

formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ. Activitățile extracurriculare sunt 
activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere spre inovație și experimente. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele, persoanele şi fenomenele din natură. Dacă avem grijă ca obiectivele 
instructiv- educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de 
relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind 
să folosească diverse surse informaţionale, să realizeze obiecte proprii, să sistematizeze date, ei 
„învaţă să înveţe”.  

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Ele vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-învățare. 
Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, activități 
artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului, etc.  

Caracteristicile de bază ale activităților extrașcolare sunt următoarele: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către 

alte instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/ muzică pentru copii, etc.); 
 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 

copiilor. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 

actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală.  

729



Așa cum spunea Maria Montessori noi nu trebuie să-i  educăm pe copiii noștri pentru lumea de 
azi deoarece „această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum 
va fi vremea lor… să-i învățăm să se adapteze.”   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. Teodosia Mureșan 
Grădinița cu p. p. ,,Poiana cu castani”- Structura 1 

Loc.Turda, jud. Cluj 
 
 

PROIECT ,,TÂRG  DE  PAȘTE” 
,,O BUCURIE  PENTRU  FIECARE!” 

 
GRUPA MICĂ A ,,FLUTURAȘILOR” 

EDUCATOARE  TEODOSIA  MUREȘAN 
 

PERIOADA  DE   DESFĂȘURARE  7 aprilie  2019 – 10 aprilie 2019 
 

 
 
                  COORDONATOR  PROIECT: EDUCATOARE  TEODOSIA  MUREȘAN 
 
I. SCOPUL  ȘI  OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 
1. SCOPUL  PROIECTULUI:  Trezirea  interesului  pentru  munca în echipă. Achiziționarea  de 

materiale  didactice  pentru  buna  desfășurare  a  activității cu grupa de copii pentru următoarea  
perioadă. 

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
-Crearea unor sentimente de  bucurie și satisfacție la obținerea produsului finit; 
-Perfecționarea  deprinderilor  practice însușite prin utilizarea instrumentelor de lucru necesare 

realizării  temei propuse; 
-Conștientizarea copiilor despre importanța muncii depuse și achiziția de materiale pentru 

activitățile viitoare, în urma obținerii resurselor materiale necesare din vânzarea obiectelor realizate 
de ei, respectând explicațiile educatoarei. 

3. DURATA  PROIECTULUI:  7 APRILIE 2019 – 11 APRILIE 2019 
 
II. DESCRIEREA  PROIECTULUI: 
Activitatea  este organizată  în  perioada  premergătoare  Sărbătorilor de Paște, în care 

activitățile propuse și derulate cu grupa mare , grupa Fluturașilor vizează realizarea de obiecte cu 
tematică  de Paști: coșuri pentru ouă, ouă pictate sau decorate, felicitări sau ornamente care scot în 
evidență importanța acestei sărbători în sufletul copiilor.În perioada 3 APRILIE-  9 APRILIE, copiii 
vor realiza sub atenta  îndrumare a educatoarei lucrări cu tematica amintită mai sus din materiale 
diverse, atractive  achiziționate de  educatoare  sau material din natură ,din magazine de specialitate. 
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Lucrările realizate vor fi puse în vânzare , și vândute cu ajutorul copiilor în data de  11 aprilie cu 
sume simbolice, fiind prezenți părinții sau bunicii copiilor.  

Sumele achiziționate în urma vânzării lucrărilor, vor fi contabilizate de casierul grupei și 
membrii Comitetului Reprezentativ al părinților, care vor achiziționa materiale didactice atractive 
necesare bunei desfășurări a activității în următoarea perioadă. 

GRAFICUL ACȚIUNILOR: 
3 aprilie -9 aprilie, confecționarea lucrărilor realizate de către copii sub îndumarea  educatoarei, 

cu material pregătite și puse la dipoziție de educatoarea grupei. 
11 aprilie 2019 –organizarea Târgului de Paște, pentru vânzarea  lucrărilor. 
 
III.   ECHIPA/RESURSE 
 
1. LOCUL DESFĂȘURĂRII: 
 
-Grădiniţa cu P.P. POIANA CU CASTANI , TURDA –STRUCTURA I,-  SALA DE GRUPĂ 

,grupa mică a Fluturașilor. 
 
2. RESURSE UMANE: 
- educatoarea grupei de copii Mureșan Teodosia; 
- copiii de la grupa mare; 
- părinţii acestora, bunici; 
 
3. RESURSE FINANCIARE: 
- materiale  diverse  puse la dispoziție de educatoare pentru realizarea lucrărilor; 
- materiale din natură achiziționate de educatoare, 
-sume modice primite din sponsorizări . 
 
4. RESURSE MATERIALE: 
 
- carton lucios colorat, ouă din polisiren, hârtie gumată de diverse culori,                
-  panglică colorată de diverse culori, mărgele colorate,figurine autocolante.  
-  farfurii carton, foarfece  cu diverse modele, aracet, pensule. 
-  vopsele acrilice, pensule,perforatoare cu diverse modele  ; 
-  aparat foto. 
 
5. DISEMINAREA  PROIECTULUI: 
 
Realizarea  proiectului și rezultatele lui vor fi diseminate în cadrul comisiei metodice și 

prezentat  ca activitate  extracurriculară în timpul activităților cu conținut  metodic la nivel de oraș, 
sau în cadrul unui simpozion ca și exemplu de bună  practică , desfășurată în grădiniță cu colectivul 
de copii. 
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Chiar dacă sumele obținute de către ,,vânzători”(copii)la târg au fost modice, 
Bucuria și râsetele părinților și copiilor din timpul activității a demonstrat din nou ,că activitățile 

petrecute alături de părinți sunt o încântare pentru toți participanții.Bineînțeles că fiecare copil a fost 
recompensat cu o pungă cu cadouri de la Iepuraș, această activitate dorindu-se a fi un joc ,în care 
copiii au fost vânzătorii iar părinții și bunicii lor cumpărători.Aceste activități aduc un plus valoare 
activităților desfășurate în parteneriat cu părinții copiilor,dorindu-i aproape la toate activitățile 
organizate de noi. 

 
      

 
 
 
 
Bibliografie:  
 
1. Brăiloiu C.,,Ed. Enciclopedică, (2002),, Sărbători şi obiceiuri ”. 
2. Gutium I.,Mămăligă M.,MumjievG.,(2000), ,,Parteneriatul pas cu pas”. 
3. Ion Ghinoiu, Ed.Enciclopedică,( 2001) ,,Mică enciclopedie de tradiţii româneşti.” 
 
 

733



 

EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ 
 
 

MUSAT ADRIANA 
 
 

Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse 
forme educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: 
normele de conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa 
confirme si sa consolideze normele deja deprinse din familie. 

In primul rând, „cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului 
lor. Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își respecte 
semenii, care sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste 
învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza însă 
este făcută în sânul familiei. 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii 
îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema 
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil 
depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. 
La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine 
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind 
mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, 
acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea 
adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul 
educativ al grădiniţei şi cel al familiei.  

Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de 
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea 
sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să 
se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce 
activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi 
cunoştinţe vor fi vizate.  

Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate 
activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin 
afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. Comunicare dintre părinţi 
şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie 
întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i 
putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În 
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, 
dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce 
spune nu este important, că nu interesează.  

Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează fără a 
recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la 
grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această 
temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a 
povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu 
seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel 
copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.  

Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de 
la grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi 
mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi 
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care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la 
grădiniţă.  

Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi 
de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la 
dispoziţie materialele de care au nevoie, săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea 
să exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în 
ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. Câteva exemple de activităţi 
pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire minuţioasă ar putea fi în 
natură: să alerge, să se joace cu mingea ,„De-a v-aşi ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - să-i lase 
să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, pământul, nisipul, 
apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, 
susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum 
se folosesc, despre gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie 
diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare 
moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie.  

Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu 
maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i 
implica pe cei mici în activităţile de învăţare.  

Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a 
putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să 
descopere lumea. La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană 
foarte apropiată. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea 
şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că 
mâncăm tot ce ne dă mami.”  

Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii 
de sine. Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi 
exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi 
nevoilor. Bineînţeles că asta nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori 
reacţionăm la cei din jur, pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment 
dat.  

Însă va trebui să ne impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a 
conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase 
din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele 
pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la 
rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei 
care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA 
,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN,, 

 
TITLUL PROIECTULUI 

,,SUNTEM MICI ŞI VREM SĂ ŞTIM!” 
 
 

Grădinița cu Program Prelungit ”Rază de Soare”, Urziceni 
Prof. Mușat Mariana 

 
 
 

GRUPA MARE ,,VOINICEILOR” 
 
 

Nr. 
Crt 

ZIUA GRUPA                ACTIVITATEA PARTICIPANŢI LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

1. Luni 
 

Grupa 
 mare 
 
 
 

,, Micii ecologişti ! ’’ 
-activitate de educaţie ecologică şi 
protecţia mediului. 
-plantare de flori şi pomi în curtea 
grădiniţei. 
-acţiune de ecologizare  a parcului de 
joacă. 

Educatoare, 
copii, părinţi 
 
 
 

Grădiniţă  
 
 
 
 

2. Marţi 
 

Grupa 
 mare 
 

„ Suntem mici artisti pe scenă! “ 
-teatru pentru copii 
-vizionare spectacol „ Capra cu trei 
iezi” 

Educatoare, 
copii, părinți 

Grădiniţă  
 
 
 

3. Miercuri 
 

Grupa  
mare 
 
  

 ,, Minte sănătoasă, în corp sănătos!” 
-activitaţi de educaţie pentru sănătate 
şi stil de viaţă sănătos ; 
-întalnire cu un cadru medical ;  
-atelier de lucru : ,, Micii cofetari .’’ 

Educatoare 
copii, părinţi 
 
 

 
Grădiniţă 
 
 

4. Joi Grupa  
mare 

  ,, Mergem în excursie ! ’’ 
-preşcolarii au posibilitatea să-şi 
dezvolte un comportament liber, 
responsabil, deschis spre 
comunicare; 
-activitate de cunoaştere a mediului 
în care trăiesc animalele în 
captivitate şi protecţia lor. 

Educatoare 
copii, părinţi 
 

Salina Slanic 
Prahova. 
Gradina 
Zoologica Bucov 

5. Vineri 
 

Grupa 
 mare 
 

,, Suntem mici si talentaţi !” 
,, Jurnal de sfârşit de săptămână” 
-fotografii din timpul activităţilor. 

Educatoare, 
copii, părinţi 
 

 
Grădiniţă  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. Musca Dinorel 
Liceul Tehnologic „ Stefan Hell“ Sântana 

 
 

Activitățile extrașcolare sau extracurriculare se referă la ansamblul activităților cu scop educativ 
organizate la nivelul instituțiilor de învățământ în afara Planurilor cadru de învățământ și de 
Curriculumul la decizia sau propunerea școlii.  

 
Aceste activități au la bază jocul și relaxarea, de accea sunt mai mult decât binevenite, 

dezvoltând personalitea elevilor în ansamblul ei.  
 
Asigurarea calităţii şi eficienţei activităţilor extracurriculare este fundamentată pe respectarea 

unor principii de proiectare şi implementare curriculară ce se regăsesc în tezele lui Santini: 
 Concentrare pe ce se învaţă: proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţilor 

extracurriculare se centrează pe obiective, dar în limitele celui ce învaţă; 
 Simplificare interzisă: proiectul activităţii extracurriculare nu este unul mecanic sau 

productiv, ci unul centrat pe dezvoltarea elevului; 
 Soluţie exhaustivă: proiectarea activităţilor extracurriculare trebuie să ţină cont de toate 

interesele, iar proiectul trebuie să satisfacă toate cerinţele participanţilor; 
 Transparenţa totală: procesul de proiectare este unul deschis, cunoscut tuturor celor 

implicaţi. 
 Informare completă: în proiectarea activităţilor extracurriculare este importantă exploatarea 

tuturor surselor de informare (documente sau chiar  anumite personae specializate). 
 Competenţe clare: fiecare membru al echipei trebuie să aibă competenţele clar definite. 
 Parte din întreg: proiectarea reprezintă doar una dintre etapele activităţilor extracurriculare, 

nelimitându-se doar la acest aspect. 
 Fidelitate şi operativitate: în proiectarea şi implementarea activităţilor extracurriculare 

trebuie tratate toate informaţiile, fără nici un fel de părtinire. 
 Justificare deplină: obiectivele unui proiect al activităţii extracurriculare nu sunt acceptabile 

numai dacă sunt perfect justificabile. 
  Valorizare anticipată: proiectarea nu este completă dacă obiectivele nu sunt estimate valoric 

în timp. 
 Revizuire: valoarea unui proiect a activităţilor extracurriculare trebuie revăzută periodic 

înainte şi după aplicare, chiar dacă nu există disfuncţii. Proiectarea activităţilor extracurriculare este 
o activitate de amploare cu mulţi agenţi şi nu o muncă de birou sau laborator. 

 Colaborare completă, în proiectarea activităţilor extracurriculare fiind absolut necesară 
colaborarea cadru-didactic-elev-factor de decizie-alţi membrii implicaţi. 

  Planificare integrală: Proiectarea activităţilor extracurriculare nu poate fi fragmentară, ci 
planificată integral, până la cele mai mici detalii. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Wheeler D.K., „Curriculum process” (1967), University of London Press Ltd. 
2. http://Academia.edu.ro. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

DIN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL  
”MĂRȚIȘORUL DIGITAL” 

 
 

Prof. Muscaș Anna- Monika 
Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”, Oradea 

 
 
Elevii școlii noastre și-au propus să-și sărbătorească mamele și profesoarele prin crearea de 

mărțișoare în cadrul atelierului ”Mărțișor pentru mama”. Activitatea face parte dintr-un proiect mai 
amplu ”Mărțișorul digital” în parteneriat cu Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” și Liceul Ortodox ”Ep. 
Roman Ciorogariu”. 

Proiectul „MĂRȚIȘORUL DIGITAL”  își propune să încurajeze elevii prin activități de 
exprimare artistico-plastică, să fie creativi, să fie critici și să aprecieze frumosul. Noi, cadrele 
didactice implicate în acest proiect, ne-am dorit activități care să fie pe placul elevilor.  

Știind că o mare parte a vieții elevilor din ziua de azi, înseamnă calculator, ne-am propus 
crearea concursului online „MĂRȚIȘORUL DIGITAL”, ca o modalitate de exprimare artistică în 
domeniul TIC. Acest concurs le oferă posibilitatea elevilor să își îmbunătățească cunoștințele 
informatice și creativitatea prin crearea de mărțișoare, felicitări, afișe. Pe lângă cadrele didactice 
coordonatoare, parteneri, elevi, se dorește și implicarea comunității locale, având ca obiectiv 
promovarea utilizării corecte și eficiente a computerului în scopuri educative. 

 

Analizând modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar şi realităţile socio-umane şi 
intelectuale întâlnite zi de zi, se constată nevoia organizării de activităţi care să-i mobilizeze pe 
elevi în realizarea unor creaţii literare proprii, să le cultive sentimentul „frumosului”.  

Şcoala şi comunitatea au datoria de a veghea asupra dezvoltării personale optime a fiecărui elev, 
stimulându-l în căutarea şi descoperirea aptitudinilor/intereselor/talentelor acestora, cultivându-le 
simultan aplicaţia şi perseverenţa în realizarea obiectivelor propuse.  

Spiritul de echipă, colaborarea, inter-cunoaşterea, lărgirea orizontului cultural vor fi stimulate 
prin activităţile din cadrul proiectului care vor implica elevi cu potenţial creativ. 
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Scopul acestui proiect este acela de a conştientiza elevii cu privire la importanţa păstrării 
tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, deoarece prin acestea un popor îşi defineşte propria identitate. 
De a-i implica în activităţi plăcute, dar care în acelaşi timp să le ofere informaţii şi să îi ajute pe 
viitor să decidă în favoarea păstrării specificului naţional.  

 
 
 

             
 
 
 

În cele din urmă activitatea s-a dovedit o reușită, elevii, părinții și cadrele didactice s-au declarat 
încântați de rezultatele finale.  

Astfel de proiecte extrașcolare sunt esenţiale și contribuie la succesul ulterior al elevilor, precum 
şi la menţinerea sentimentului lor de apartenență în cadrul şcolii, aspecte care ne motivează să ne 
propunem aceste tipuri de activități generatoare de rezultate pozitive. 
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Tipuri de activități extrașcolare și rolul lor  
în dezvoltarea personalității copilului 

 

 
Prof. înv. primar Muscoi Georgeta 

Şcoala Gimnazială ,,Grigore Moisil“ Năvodari 
 
 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o funcție complementară în raport cu in-struirea școlară 
lărgind orizontul elevilor și constituind o bază temeinică pentru însușirea conținutului instruirii 
școlare. Elevul explorează, reconstruiește, redescoperă, ajunge la generalizarea și asimilarea 
adevărurilor prin eforturi proprii, iar implicarea presupune și asumarea  responsabilităților. 

Este vital ca acest tip de activități, eliberate de constrângerile programei școlare, să se  ghideze 
după principiile interdisciplinarității pentru a contribui în mod real la formarea  deplină a 
personalității elevilor și la pregătirea lor pentru viață. Experiențele trăite de elevi  în  afara lecțiilor 
au nu numai un caracter cognitiv  ci și unul moral-afectiv. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variate forme: serbări, festivități și concursuri școlare, 
excursii, drumeții, vizite, vizionări de filme, spectacole muzicale, de teatru sau circ, întreceri 
sportive. 

Emoţiile şi bucuriile trăite cu prilejul organizării unor astfel de activităţi contribuie la 
închegarea colectivului, la întărirea relaţiilor de prietenie și la o mai bună colaborare în activitățile 
școlare. 

Serbările sunt un moment de bucurie atât pentru elevi cât și pentru părinți. În cadrul serbărilor 
școlare este bine să fie prezentate și creații  artistice ale elevilor, fiind un excelent prilej de a pune în 
valoare creativitatea acestora. Prin organizarea serbărilor se dezvoltă dragostea copiilor pentru artă 
și frumos. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, elevii dobândesc o mare cantitate de 
informaţii despre viețuitoare, plante etc, își formează reprezentări simple despre  mediul lor de 
viaţă. Învăţă să admire florile, plantele, să observe munca depusă de unele insecte pentru a-şi 
asigura proviziile, își manifestă afecţiunea faţă de acestea, devenind mai târziu prietenul naturii. 
Plimbările, excursiile şi drumeţiile sunt activități pe placul copiilor. 

Spectacolul sau vizionarea unui teatru de păpuşi constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară prin intermediul căreia elevul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această 
formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator, îl stimulează şi 
orientează spre unele domenii de activitate de petrecere a timpului liber: muzică, sport, poezie, 
pictură.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de 
viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile 
dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
susţin derularea unor proiecte educaționale, implicând în mod direct copilul prin personalitatea sa.  
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Unul dintre proiectele inițiate de școala noastră este proiectul „Reciclăm creativ!”, care a ajuns 
la a IV-a ediție anul acesta. Ideea acestui proiect a venit din dorința noastră, o școală implicată în 
programe ecologice de 12 ani, de a umple un gol în educația tinerei generații şi să ofere pasionaţilor 
de reciclare creativă din școli oportunitatea de a se exprima, de a-și dovedi creativitatea folosirii 
unor materiale aparent nefolositoare, de a-și arăta apropierea de ideile ecologice și de prețuire a 
mediului înconjurător și transmiterea acestor valori tinerei generații. 

Pentru că educația este cheia unui impact real nu numai asupra mediului înconjurător, ci și 
asupra percepției și atitudinii copiilor, iar reciclarea creativă este o metodă excelentă de educație 
nonformală, ne-am propus să-i învățăm pe copii să fie creativi, să folosească resursele din jur și să 
le pese de mediu, transformând școala într-un adevărat laborator de creație. 

Activităţile din cadrul proiectului se desfășoară sub formă de concursuri, pe mai multe secţiuni 
(Eco-Tablou – Concurs de tablouri din materiale reciclate; Ecovestimentație - Concurs de costume 
ecologice fotografiate; Eco – Ştiinţă, Cultură și Artă - Concurs pe teme ecologice). 

Profesorii implicați în proiect au îndrumat elevii în confecționarea unor tablouri din materiale 
reciclabile, refolosibile. Părinții au sprijinit aceste activități creative, iar rezultatul a fost peste 
așteptări. Tablouri deosebit de frumoase, lucrate cu grijă și ingeniozitate, demne de a fi expuse în 
orice loc, pentru a delecta iubitorii de artă și frumos. Cu siguranță, elevii care au participat la acest 
concurs au avut multe de câștigat. În primul rând, ei au conștientizat înțelesul cunoscutelor versuri, 
care reprezintă și motto-ul proiectului nostru: „Din bube, mucegaiuri și noroi/Iscat-am frumuseți și 
prețuri noi...” (Tudor Arghezi - „Testament”). 

Pentru concursul de costume ecologice fotografiate s-au organizat ample parade-eco în fiecare 
școală înscrisă la concurs. Copiii și-au etalat costumele ecologice ca niște adevărate modele, mândri 
de creațiile lor. Implicarea părinților, adevărați designeri, a fost foarte mare. Toți cei implicați în 
proiect au înțeles cât este de important să refolosim unele lucruri, să economisim unele resurse și să 
reciclăm selectiv, dar și creativ, pentru binele planetei, dar mai ales pentru  viitorul copiilor noștri. 

Concursul pe teme ecologice a îmbinat cunoștințele științifice, cu cele de cultură ecologică și 
din domeniul Artei.  

Elevii, fiind puși în situații inedite, practice, devin mult mai responsabili față de propriile 
acțiuni, își dezvoltă creativitatea, competivitatea, simțul estetic, spiritul eco-civic și de fair play, iar 
părinții, implicându-se în astfel de activități, își formează un comportament ecologic ce se va 
reflecta în comunitate prin schimbarea mentalității în ceea ce privește problema acută a deșeurilor 
cu care se confruntă mediul înconjurător și de care depinde viața noastră și a generațiilor viitoare.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 
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CREȘTEREA CALITĂȚII ACTULUI  EDUCAȚIONAL  
ȘI A REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII  PRIN ACTIVITĂȚI  

EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 
 

 
prof. înv. primar: Musteață Daniela – Maria 

Liceul Teoretic, com. Filipeștii de Pădure, jud. Prahova 
 
 
"Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 
familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă." John Denvey. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.  

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Oricât 
ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra elevilor. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi 
alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Prin activitățile extracurriculare se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Un impact pozitiv al activităților extracurriculare îl 
are formarea și dezvoltarea personalității elevilor, inițierea, proiectarea și implementarea de 
programe și proiecte prin atragerea de fonduri extrabugetare. Activităţile extraşcolare, în general, au 
cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului 
copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili 
sufletelor acestora. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală etc. Activitatea educativă școlară și extrașcolară 
dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul respectării drepturilor 
omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel, o simbioză lucrativă între 
componenta cognitivă și cea comportamentală. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui 
obiectiv depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 
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Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii pot avea un conţinut cultural, 
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare 
la viaţa şi activitatea comunităţii locale. Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă 
într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi 
laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Modelarea, formarea şi educaţia omului 
cer timp şi dăruire. 

Școala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conținutul cunoștințelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le 
împlinească setea de cunoastere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să 
iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Totodată particularităţile specifice ale 
educației extracurriculare pentru cetățenie activă facilitează implementarea noii abordării didactice 
prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 
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Rolul activităţilor extraṣcolare ȋn procesul educaţional 
 
 

Prof. Muţiu Simona 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bunteṣti 

 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual.  Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activităţile de acest gen  cu o deosebita influenţă formativa, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţlor organizate ȋn mijlocul naturii, al vieţii 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea ṣi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele ṣi  
anumite locuri istorice. Fiind axate ȋn principal pe viaţa ȋn aer liber, ȋn cadrul acţiunilor turistice, 
preṣcolarii ȋṣi pot forma sentimental de respect ṣi dragoste faţăde   natura, faţă de om ṣi realizarile 
sale. 

În urma plimbărilor, a excursiilor ȋn natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate ṣi 
sensibilitate, imaginea realităţi, ȋn cadrul activităţilor de desen ṣi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite ȋn activiăţile practice, ȋn jocurile de creaţie. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente ṣi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit ṣi preţui valorile culturale, folclorice ṣi  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările ṣi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară  prin care 
copilul face cunoṣtiinţă cu lumea minunata a artei.  

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare.  

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

Ionesc, M.; Chiṣ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 
-UN IMPULS VALORIC DAT PROCESULUI EDUCATIONAL- 

 
 

Prof. pt. înv. preșc.: Nacu Anca 
Grădinița cu P. P. ”Albinuța ” Nr. 1 Zărnești, Brașov 

 
 
”Sansele tale de a obține succesul sunt direct propotionale cu nivelul de plăcere pe care îl obții 

din ceea ce faci. Dacă faci o muncă pe care o urăști, recunoaște imediat acest lucru și renunță.” 
Michael Korda 

Multe studii recente au demonstrat corelația strânsă între calitatea învățării și gradul de 
implicare emoțională al subiectului învățării. Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, 
este una dintre variabilele cele mai importante pentru obținerea performanțelor școlare și 
profesionale. Motivația este generată de un ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, 
sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, manifestate în atitudini și acțiuni.  

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 
acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate. Ea poate fi de mai multe tipuri: educație formală, care are loc într-un cadru 
instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde 
totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația 
nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ. 

Cunoaștem deja că, în ziua de azi, școala nu mai reprezintă o provocare reală, nu mai oferă 
copiilor stimulări superioare așa cum se petrecea odinioară cu parinții și bunicii noștrii. Copiii 
generațiilor prezente sunt expuși unui bombardament informațional extraordinar, având la dispoziție 
gadget-uri ce le pun lumea la picioare, ba chiar le oferă alternative ale unei lumi mai bune prin 
realitățile virtuale pe care le regăsesc în jocuri și animații. 

Așadar școala, prin rutina ei, nu mai acoperă necesitățile lor cognitive, și nici nu reușește să îi 
mai incânte sau să îi atragă. Pentru majoritatea copiilor mersul la școală a devenit o corvoadă, un 
serviciu prematur, într-o lume plină de miraj, într-o societate a plăcerilor care îi fură și îi 
ademenește cu mult mai multe sfori decât mai au la dispoziție dascălii din ziua de azi. Ineditul, pe 
care profesorul îl avea în mânecă, astăzi se obține greu, căci învățăceii deja ”le-au vazut pe toate”.  

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Iată de ce copiii sunt 
mai receptivi la acestea, datorită neobligativității lor, a diversității activităților, a cadrului diferit în 
care au loc aceste activități, a modului de lucru, și a libertății de a alege ce, cum și când doresc ei, 
după necesitățile și bunul lor plac. 

Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere 
pentru experiment și inovație . Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, 
nivelul și interesele elevilor pentru o disciplină sau un domeniu anume.   

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
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 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, 

filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și 
complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, descoperă  talentul. Toate 
acestea contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, cât mai ales cultural. Educatorul va 
supune observației întreaga comportare a elevului și stabilind ceea ce este reprezentativ pentru 
fiecare elev, își va regla ansamblul de metode și procedee în raport cu aceste particularități. 

Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, în afara clasei, lăsându-le libertatea de a alege 
tema activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor, dau tot atatea ocazii 
educatorului de aîi cunoașe mai bine pe elevi și de a-i pune în valoare. 

Datorită activităților extrașcolare, educatorul poate depista și dezvolta capacitățile creative ale 
elevilor, aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, 
ingenuozitatea și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii 
dotați și talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de 
elevi la olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor 
discipline de învătământ.  

Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul 
timpului, copiii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă 
intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își cunosc 
mai bine aptitudinile și își concentrează interesele. 

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința 
de succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  

Chiar si eșecul în aceste activități îi va învăța pe copii câteva lecții valoroase, cum ar fi faptul că 
pentru obținerea succesului este nevoie de mai multă muncă, perseverență, dar și de pasiune. 
Mai mult, activitățile extracurriculare îi ajută pe cei mici să se adapteze mult mai ușor la condiții și 
medii noi și uneori dificile si să lucreze sub presiune. Experiența dobândită în acest mod îi ajută să 
își păstreze concentrarea și eficiența, indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii 
disturbatori din jur. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv: vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
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Școala altfel! PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL 
Activități specifice pentru dezvoltarea profesională prin participarea 

la activități de dezvoltare profesională/formare continuă! 
 

Turism cultural şi rural în Bucovina 
Nădăşan Orsolya- Liceul cu Program Sportiv - Bistriţa 

 
 

Tema Proiectului: Managementul carierei prin intermediul proiectelor educaţionale 
 
1.  Scopul proiectului: 
a. Educaţie prin cooperare 
b. Dezvoltarea unui competenţe privind organizarea unor evenimente din domeniul Turismului 
c. Iniţierea unor colaborări şi parteneriate în domeniul turismului rural, ecologic şi cultural 
d. Cunoaşterea culturii, tradiţiilor şi a vieţii cotidiene  a zonelor turistico- geografice vizitate 
e. Realizarea unor materiale promoţionale privind o anumită regiune turistică 
 

2. Obiective specifice: 
 

 Participarea la activităţi didactice de informare şi colaborare 
 Implicarea, elevilor în activităţile desfăşurate în cadrul unor pensiuni agroturistice, 
 Valorificarea potenţialului turistic, a tradiţiilor şi a culturii populare      
 

3. Grup ţinta: - Clasa a XII E (profil: Turism şi Alimentaţie publică ) a Lic. Cu Program                   
Sportiv - Bistriţa     

 

4. Parteneri: Hotelul „Mărţişor” - localitatea Cacica, Biserica Romano-Catolica (Basilica 
Minor), Salina Cacica  

      Mănăstirea Voroneţ - localitatea Voronet,  
      Mănăstirea Humor -  localitatea Gura Humorului,  
      Mănăstirea Arbore - localitatea Arbore,  
      Mănăstirea Putna - localitatea Putna 
          

5.  Perioada de desfăşurare: 27-28 Octombrie 2018 
 

6.  Calendarul activităţilor : În cadrul proiectului vor avea loc următoarele vizite în zona 
geografică Bucovina: 

În data de 27 Octombrie 
Vizitarea obiectivelor : Mănăstirea Voroneţ - localitatea Voroneţ, Mănăstirea Humor -  

localitatea Gura Humorului,  
- Cazarea in Hotelul Mărţişor de 3* în Localitatea Cacica, jud. SV 
- Întâlnire cu administratorii spaţiului de cazare 
 

În data de 28 Octombrie 
Vizitarea obiectivelor :  
-     Salina Cacica, Biserica Romano- Catolica – Cacica 
-      Mănăstirea Arbore 
-      Mănăstirea Putna 
-      Mănăstirea Suceviţa 
-      Mănăstirea Moldoviţa,  
-      Localitatea Campulung Moldovenesc 
-      Localitatea Vatra Dornei,  

 -      Reîntoarecere la Bistriţa 
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9. Produse ale proiectului: 
 Materiale promoţionale privind zona vizitată 
 Portofolii tematice care să conţină: traseul turistic,obiective turistice, obiective culturale, 

activităţi desfăşurate, analiza de preţ  
 Expoziţie de fotografii şi albume foto / pe grup de elevi / clasă 
 Discuţii şi dezbateri la orele de laborator 
 Sondaj de opini   
 Forum de discutii                                                                                                
 
10. Scurta descriere  a proiectului: 

 
Proiectul se va desfăşura sub forma unei excursii tematice a cărei scop este atât descoperirea 

bogăţiilor zonei geografice a Bucovinei cât şi schimburi de experienţă între elevii profilului Turism 
şi Aimentaţie din LPS BISTRITA şi societăţile comerciale prestatoare de servicii turistice.   

Proiectul îşî propune să pună în primul rând in practica toate cunostintele teoretice acumulate de 
catre elvi in cadrul orelor teoretice de specialitate. În cadrul  activităţilor propuse, ( conform 
programei  M.E.C.T.S) temele şi aplicaţiile vor fi destinate schimburilor interculturale, pentru 
cunoaşterea standardului ocupaţional, activităţi ce au la bază încheierea şi dezvoltarea unor 
parteneriate educaţionale, educaţia prin cooperare şi vor avea ca punct iniţial  cerinţele grupului 
ţintă.              

Aceasta excursie tematica vizeaza prezentarea in ansamblu a specificului Bucovinean elevilor 
participanti, familiarizarea acestora cu Zona Bucovinei si cu principalele atractii turistice din 
aceasta zona. Datorita faptului ca elevii nu au foarte des ocazia de a calatorii in tara mereu incercam 
sa alegem zone turistice care reprezinta un mare interes turistic si astfel in momentul cand ei vor 
practica aceasta meserie Bucovina nu vor fi necunoscuta pentru ei.  

Proiectul debutează cu activitatea desfăşurată în cadrul temei Turism cultutal şi rural în 
Bucovina. 

Deplasarea se va face cu autocarul  societăţii prestatoare de servicii de transport SC Trans SRL  
Bistrita, iar cazarea şi masa grupului va fi asigurată de Hotelul Mărţişor de 3* din localitatea 
Cacica, jud. Suceava.  

Calendarul şi conţinutul activităţilor vor fi stabilite de comun acord între partenerii proiectului. 
Grupul de elevi participant va efectuat deplasarea în Semestrul I al anului scolar, in perioada 27-

28 Octombrie 2018 conform parteneriatului cu unitatea prestatoare de servicii turistice .  
Principalul scop al proiectului este acela, ca elevii sa pună în practică cunoştinţele dobândite în 

cadrul orelor de teorie, conform programei modulelor de specialitate, dobândind competenţe care îi 
vor iniţia în viitoarea specializare de tehnician în turism şi îi vor îndruma în realizarea proiectelor 
pentru obţinerea Cerificatului de Competenţă Profesională. 

Ca şi produse ale proiectului elevii vor realiza materiale promoţionale pentru a promova zona 
vizitată. În urma finalizării proiectului/ etape elevii implicaţi vor păstra legătura prin corespondenţă 
clasică şi electronică şi vor iniţia un forum de discuţii / dezbateri, vizionări de materiale video 
(Power Point) pentru a atrage şi alti colegi din clasele de profil. 
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Tradiții și obiceiuri de Paște 
 
 

Învățător: Nagy Adél 
Școala Gimnazială „Kriza János”, Aita Mare,  jud. Covasna 

 
 
MOTTO:    
,,Domnul nostru a înscris promisiunea învierii nu numai în fiecare frunză a primăverii.”  

                                           Martin  Luther 
 
Marea dragoste pentru cultura traditională, dorința de a păstra peste veacuri crampei din 

obiceiurile și tradițiile populare, dar si regretul că prea puțini mai sunt aceia care mai încearcă să 
transmită mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, mi-a întărit convingerea să acord o atenție 
sporită activităților de familiarizare a copiilor cu unele elemente tradiționale culturale, religioase, 
istorice, considerând că aceasta este o datorie și o răspundere morală. În preajma sărbătorii  Paștelui 
trăim nostalgia desăvârșirii noastre spirituale. Sărbătorile ne transpune pe un tărâm spiritual 
deosebit. Ne împăcăm cu noi înșine și cu semenii prin iubire, tertare și prin bucuria de a fi 
împreună. 

Proiectul intitulat ,,Tradiții și obiceiuri de Paște “are menirea de a aduce laolalta copii, parinti, 
cadre didactice, reprezentanti ai bisericii, cu scopul de a crea legaturi mai stranse, mai apropiate sub 
acelasi tel: al faptelor bune, al respectului pentru aproape, al compasiunii si al iertarii.  

Si cum in satul Aita Mare exista o legatura foarte stransa intre localnici si biserica, am 
considerat de bun augur si implicarea scolii in viata spirituala a satului si ce poate fi mai ,,simtitor” 
in acest sens decat …pregatirea…De Pasti! 

Argument: 
Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare, mai însemnată şi cea mai aşteptată sărbătoare 

a creştinilor. În fiecare an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de sosirea lui ca şi 
când ar fi pentru prima oară.Copiii sunt cei mai entuziasmaţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor 
dă amploare acestei sărbători. Fie că este vorba de vopsitul ouălor, de planşele de colorat, de poezii, 
cântece sau jocuri, cei mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire poate fi în sufletul 
unui copil în clipa în care ciocneşte un ou roşu sau ce simte la gândul că vine Iepuraşul. Bucuria lor 
vine mereu din lucruri mărunte.Să trăim bucuria copiilor şi a sosirii Iepuraşului pentru un Paşte 
fericit şi să rostim cu credinţă în suflete: HRISTOS A ÎNVIAT 

 
Scopul: 
-promovarea valorilor moral-creştine; 
-dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor pascale; 
-stimularea creativităţii şi expresivităţii prin compunere de poezii, eseuri, desene 
-învățarea binelui  
 
Obiective: 
-să cunoască semnificaţia şi însemnătatea sărbătorii Învierii Domnului; 
-să manifeste interes şi respect pentru tradiţiile şi obiceiurile pascale; 
-să citească texte literare care oglindesc sărbătoarea Paştelui; 
-să compună versuri inspirate de acest eveniment; 
-să picteze ouă şi să realizeze desene şi colaje pe o temă dată; 
-să desfăşoare activităţi în echipă; 
-să participe cu interes la activităţi desfăşurate în cadrul comunităţii. 
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Oul - simbolizează Învierea. Ouăle roşii aveau menirea de a ţinerăul departe şi simbolizau 
sângele lui Hristos.  

 Mielul -reprezintă victoria vieţii asupra morţii. Îl simbolizează pe Mântuitor care S-a jertfit 
pentru păcatele lumii şi a murit pe cruce ca un miel nevinovat. Mieii sunt membrii turmei lui 
Dumnezeu. 

 
Totodata, vopsirea oualor este o traditie foarte importanta si este cel mai răspândit obicei crestin 

de Pasti. In trecut, ouale se vopseau doar cu culoarea rosie, și noi vopsim ouă roșie. 
Referitor la acest obicei exista foarte multe legende,  însa cea mai populara dintre acestea spune 

ca Maica Domnului a asezat un coș cu oua lângă crucea pe care era rastignit Iisus si acestea au fost 
înroșite de sângele lui. 

 
Activităţile stabilite pentru cele cinci zile au avut următoarele titluri: 
– Paştele – cea mai mare sărbătoare 
– Tradiţii şi obiceiuri din Aita Mare 
– Lumină şi culoare – activitate de pictură, desen şi încondeierea ouălor; 
– Îl slăvim pe Iisus – program artistic; 
– De vorbă cu preotul – vizită la Biserica Reformata, Aita Mare 
 
Sărbătoarea Paştelui este evenimentul cel mai important al creştinismului, motiv pentru care  

noi, cadrele didactice, încercăm să le strecurăm  în suflet copiilor dorinţa de a-l cunoşte mai bine pe 
Hristos. Ne bucurăm nespus de mult că strădaniile noastre au avut un ecou şi am învăţat copiii să 
iubească această sărbătoare şi pentru latura ei religioasă şi, cu ajutorul preotului, am reuşit să sădim 
în sufletele lor “muguri“ de iubire pentru Dumnezeu şi pentru oameni, prin descifrarea învăţăturilor 
creştine. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
JOCURILE DIDACTICE  

ÎN ACTIVITĂȚILE CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE 
 
 

Nagy Andrea, profesor pentru învățământul primar, 
 Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 

 
 
Motto: 
"Munca şcolară trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puțin decât muncă. Este o punte dintre 

joc şi muncă." (Jean Chateau) 
  
Copiilor le place foarte mult să se joace, dar nu numai lor le place jocul ci și adulților. Deci una 

din forma de manifestare a copilului este jocul. Jucându-se , copilul dobândește noi cunoștințe, își 
manifesta dorința de mișcare, de cooperare, își consumă energia sau pur și simplu se distrează. Jocul 
este o modalitate de a utiliza timpul în mod plăcut și nu numai. 

Marele psiholog , Jean Piaget definește astfel jocul: 
„Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i acestei activități alimentația 

necesară şi transformând realul în funcție de multiplele trebuințe ale eului. Iată de ce, toate 
metodele active de educare a copiilor mici cer să li se furnizeze un material corespunzător pentru 
ca, jucându-se, ei să reuşescă să asimileze realitățile intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare 
înțelegerii copilului”. 

Atunci când jocul este folosit în procesul de învățământ, el dobândește funcții psihopedagogice 
semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecții țn care el cooperează cu colegii lui. 
Totodată jocul didactic reprezintă și o metodă de învățământ în care predomină acțiunea didactică 
stimulată. Jocul didactic se poate folosi atât în activitatea didactică la toate disciplinele , cât și la 
activitățile extracurriculare cum ar fi: ecxcursiile, vizitele etc. 

Jocurile didactice pot fi folosite și la evaluarea elevilor  dar și la interceptarea tulburărilor de 
comportament. 

În experiența mea didactică am folosit mai multe jocuri didactice care ajută la memorarea mai 
eficientă a poeziilor.Iată câteva jocuri care ajută la învățarea mai eficientă a poeziilor: 

a) ”Completare de texte” 
Poeziile se pot învăța ”pe de rost ” mai ușor , dacă elevul le învață pe fragmente . Aceste  
fragmente  se repetă treptat , de la început până la sfârșit. Ca să ne dăm seama că, într-adevăr 

copilul ”știe” poezia , putem să-l verificăm cu ajutorul jocului ”Completare de texte”. 
 
Exemplu: 
  

Primăvara, 
de Vasile ....................... 
A plecat iarna ................,(geroasă) 
Câmpul iată-l ..............(înverzit) 
.................... cea voioasă  (Rândunica) 
La noi ................. a sosit. ( iarăși ) 
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..............-și face iar pe casă ( Barza ) 
Cuibu-n........................, ( iarnă părăsit ) 
...............zburdă, codrul râde ( Mieii ) 
Tot ........................... . ( pământul a-nverzit) 

Dintr-o creangă-n alta zboară 
........................ aurit, ( Sturzul galben ) 
Salutare, ...................... , ( primăvară ) 
Timp frumos, bine-ai venit! 

........................ se-ngână, (Turturele ) 
Mii de fluturi .......................... ( vezi zburând ) 
Și pe ........................... ( harnica albină ) 
Din flori miere adunând. 

Cântă ...................... dumbrăvioară ( cucu-n ) 
Pe copacul înflorit, 
..................., primăvară, ( Salutare ) 
Timp frumos, bine-ai venit! 

b) ”Fuga vocalelor” 
Este  tot un joc didactic enigmistic care ajută la memorarea unor poezii sau texte.Punctul de 

sprijin reprezintă consoanele date. Iată un exemplu: 
În ziua de Paști 
                                    De El_n_ F_r_g_ 
T_ți c_piii _zi se-mbr_c_, 
C_  ce au  ei m_i fr_m_s. 
Ș_  p_r_nții  l_r   le   c_nt_ 
Învi_rea  Lui Chr_st_s. 
 Un alt joc didactic interesant reprezintă jocul  Mesaje secrete 
 A B C D E F 
1 A Ă Â B C D 
2 E F G H I Î 
3 J K L M N O 
4 P Q R S Ș T 
5 Ț U V Z X Y 
Dacă : 
 5,B    4,C    4,D   înseamnă URS , atunci ”descifrează” 
 4,A     1,A     4,E     4,F     1,C     =   ( PAȘTE) 
 4,D     1,B     4,C     1,D     1,B    4,F    3.F    1.A    4,C   1,C = ( SĂRBĂTOARE) 
 3.F      5,B     1,B       =  ( OUĂ )    
În activitățile extracurriculare cum ar fi excursiile putem folosi jocuri de mișcare.Un astfel de 

joc  este  ” Comanda inversă ” 
care este un joc de atenție. Elevilor i se  vor cere diferite comenzi, iar ei trebuie să execute 

invers.De exemplu, se comandă să meargă în pas încet .Elevii atunci vor executa mersul repede, sau 
i se recomandă să ridice brațul drept.Copiii vor ridica brațul stâng etc. Cine nu execută corect poate 
fi ”pedepsit”, de exemplu : să cânte un cântec, să sară ca o broască, să facă genoflexiuni ; sau să 
iasă din joc. 

”Mingea în echilibru” 
Materiale necesare:  
- o minge preferabil  minge de tenis 
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Copii vor fi așezați în cerc. Unul din ei va primi mingea, pe care va trebuia să o așeze în 
echilibru pe pantof.După aceasta, când mingea este în echilibru, elevul va trebui să ridice piciorul 
cât mai sus, apoi să lase încet în jos, fără să cadă mingea. Copilul care reușește primește un 
punct.Mingea va trece pe rând la fiecare elev.Va câștiga elevul care are puctajul maxim. 
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Rolul actvităților extrașcolare în procesul educational 
 
 

Școala Gimnazială nr 27/ Grădinița P.P.3 Timișoara 
Prof. înv. Preșcolar: Georgeta Victorița NAGY 

 
 
 
Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 

dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care elevul le-a ales, sau activităţi 
organizate de către cadrele didactice. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la grădiniță, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa.  

Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi 
va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila 
mult mai uşor toate cunoştinţele 

Functia distractiv-recreativa a serbarilor satisface una din importantele trebuinte ale copiilor, si 
anume, aceea de refacere a echilibrului psihic si fizic, de recreere si deconectare. 

Activitatea artistica interpretativă le ofera copiilor posibilitatea de a trai momente de veselie, 
distractie, voie buna, umor, divertisment, având o variata gama de conținuturi și modalitați de 
recreere. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,  
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă  necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Contribuţia activităţilor extraşcolare  la dezvoltarea personalităţii elevilor 
Sarbatorile sunt un prilej de bucurie, de împacare sufleteasca,  calauzindu-ne spre o viata mai 

buna, lipsita de griji. 
Punctul de pornire  în desfasurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cat 

mai multe despre Isus si despre obiceiurile si traditiile de Pasti. 
Copiii iubesc aceasta sarbatoare nu pentru latura ei religioasa, ci pentru latura laica - venirea 

iepurasului cu cadouri si de aceea cu ajutorul părinților vom încerca să sădim în sufletele lor iubire 
pentru Dumnezeu si semeni. 

Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la constientizarea faptului ca 
traditiile trebuie pastrate si transmise mai departe. 

Deoarece  în acest an Școala Altfel este programată în perioada Sfintelor Sărbatori Pascale am 
gândit activitățile în așa fel încît să cuprindem si acestă sărbatoare imporantă.  
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Rolul activităților școlare in sistemul educațional 

 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

BIBLIOTECAR PROF. NAGY MONICA 
 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice,  

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
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personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. 
Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o continuare 
la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu în 
cadrul activităţilor din domeniul ştiințe, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au 
observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate 
extraşcolară - vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoștinţele 
legate de aceste animale.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

 
 

Prof. înv. primar Nagy Nicoleta Grațiela 
Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu”, București, sector 3 

  
 
Activităţile extraşcolare au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale  

 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite și elevilor cu 

dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 

 
Prin astfel de activităţi, cadrul didactic are posibilităţi multiple să-şi cunoască şcolarii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
învăţământului primar și anume pregătirea copilului pentru viaţă. 

 
 Elevii trebuie să fie îndrumaţi permanent, astfel încât să dobândească în timp o gândire 

independentă, toleranță faţă de ideile noi și dorința de  a descoperi căi originale de rezolvare a 
problemelor. 

 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  
 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 

de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 
Spectacolele constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, ele apelează permanent la 

afectivitatea copilului influențându-i dezvoltarea. 
 
 Activităţile extrașcolare au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 

turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 
elevii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de  natură, față de om și realizările sale.  

 
Activitățile extrașcolare sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media, 

calculator și internet, influențând formarea personalității viitorilor adulți.  
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Rolul activităţilor extraşcolare în şcoală 
 
 

Prof. Inv. Primar : Nagy Roxana Diana 
Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Aluniş 

  
 
Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii 

reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi 
de a decide. 

Invăţământul primar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice 
potenţialul creativ, specific vârstei şcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat 
unde copilul să aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, şcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative, ea 
lărgeşte orizontul cultural al şcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe însuşite la 
activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara clasei şi a şcolii constituie, de 
asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie 
însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le 
orizontul artistic. 

Excursiile şi vizitele organizate au caracter de masă, cu scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă 
a copiilor. Acestea ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 
cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 
experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări despre structura şi condiţiile 
de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective 

ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei, despre trecutul istoric al 
poporului român. 

Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe 
viaţa insectelor, va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi 
înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, şcolarii culeg o 
bogăţie de idei. impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizază prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare copil şi susţinută de suportul afetiv contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar 
cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 

Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru ţară, pentru frumos, fiind un 
prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât pentru copii cât şi pentru părinţi. 

Vizionările şi spectacolele sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei în şcoală. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor, aduce copiilor o mare satisfacţie prin diverse 
contraste, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Profesorul are un rol important în 
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alegerea spectacolelor, recomandarea şi selecţionarea emisiunilor de televiziune pentru copii, 
programelor distractive care au o influenţă pozitivă. 

Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 
mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învăţat la grădiniţă/ şcoală, să 
deseneze diferite aspecte,etc. 

Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot 
cuprinde interpretarea, recitarea,aplicarea priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi 
practice. 

Concursurile artistice dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea copiilor şi se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării  si promovării 
lor. 

Concursurile sportive vin să completeze activităţile de educatie fizica. Copiii  participă cu 
mult entuziasm la astfel de concursuri: de săniuţe, biciclete, role,  triciclete care contribuie pe 
lângă dezvoltarea armonioasă a organismului şi la menţinerea unei bune dispoziţii a copiilor . 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 
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De ce poezia? 
 

Prof. Camelia Nan 
Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman’’, Arad 

 
 

Săptămâna ,,Şcoala Altfel’’ s-a desfăşurat anul acesta, în liceul nostru,în perioada 25.03-
29.03.2019 şi pentru că în ziua de joi, 21.03.2019 a fost ,,Ziua Internaţională a Poeziei’’, m-am 
hotărât să dedic o activitate extracurriculară acestui act de creaţie lirică. 

Reticenţa elevilor privind textul liric este un adevăr bine cunoscut al orelor de limba şi literatura 
română. Deşi intră în contact cu acest tip de text încă din primii ani ai vieţii de şcolar, în majoritatea 
lor, elevii recunosc că se simt dezarmaţi în faţa unor activităţi care urmăresc analizarea, descifrarea 
unei poezii lirice. 

Demersul didactic ar trebui să urmărească în primul rând dezvoltarea gustului pentru lectura 
poeziei, în condiţiile în care este evidentă preferinţa elevilor pentru textul epic. Alegerea este uşor 
de înţeles, pentru că o schiţă, o povestire, o nuvelă sau un roman oferă cititorului posibilitatea 
raportării la o realitate mai apropiată de propria experienţă, chiar şi atunci când se deschide spre 
fantastic şi fabulos.  

Universul poeziei lirice este inefabilul sentimentelor, ideilor, al sensibilităţii. Pentru elevii de o 
anumită vârstă, identificarea cu o altă subiectivitate la acest nivel poate fi dificilă. Un alt obstacol 
este limbajul artistic, care trebuie să exprime simbolic întreaga bogăţie a vieţii interioare, uneori în 
câteva strofe. Sunt şi situaţii în care sensibilitatea reprezintă un timp mai îndepărtat şi nu mai 
corespunde celei contemporane, iar atunci elevii pur şi simplu nu pot răspunde frumuseţii unei 
poezii, pentru că nu se regăsesc în ea. 

Familiarizarea elevilor cu textul liric începe încă de la vârsta preşcolară. Poezia este atrăgătoare 
pentru copiii de vârstă mică în primul rând prin muzicalitatea ei. Pe de altă parte, caracterul ludic nu 
poate fi neglijat. De multe ori poezia dă impresia unui joc al cuvintelor. Potrivirea ultimelor silabe, 
aliteraţiile, asocierile surprinzătoare creează iluzia unui demers gratuit. Activităţile de memorizare a 
unei poezii sunt importante în dezvoltarea gândirii logice a copiilor, în dezvoltarea creativităţii şi 
expresivităţii limbajului. 

Recunoaşterea operei lirice se bazează iniţial pe elemente exterioare, iar acest lucru produce 
confuzii. Organizarea textelor în versuri, dimensiunea mai redusă, ritmul, rima şi măsura îi fac pe 
elevi să le numească cu uşurinţă poezii. În primele clase de gimnaziu elevii învaţă să deosebească 
opera lirică de opera epică (chiar în versuri), apoi de cea dramatică. Trecerea de la nivelul fonetic la 
elemente de structură, construcţie a discursului şi mijloace de transmitere a mesajului artistic 
evidenţiază specificul textului liric. Devine evidentă concluzia lui Paul Valéry: „Mersul, ca şi proza, 
are întotdeauna un obiect precis. Este un act îndreptat spre un obiect pe care scopul nostru este de a-
l atinge. Dansul este cu totul altceva. El este, fără îndoială, un sistem de acte, dar (acte) care îşi au 
scopul în ele însele. El nu se duce nicăieri.  

Dacă ar urmări totuşi ceva, nu poate fi vorba decât de un obiect ideal, o stare, o voluptate, 
fantoma unei flori sau un fel de încântare de tine însuţi, o extremă de viaţă, un pisc, un punct 
suprem al fiinţei..."1. Textul epic, ca şi cel dramatic, sunt primite cu mai mult entuziasm de elevi, 
pentru că pot fi asociate cu experienţa fiecăruia. Dimensiunile de timp şi spaţiu, desfăşurarea unor 
acţuni care sunt atribuite unor personaje, prezenţa unor conflicte sunt fapte de viaţă. Acţiunile 
personajelor urmăresc un scop, se desfăşoară spre un deznodământ. Conflictele interioare sau 
exterioare îşi găsesc o rezolvare, tragică sau comică. Cititorul este invitat să reconstituie sensul, 
apoi să interpreteze, să facă asocieri, să tragă învăţăminte. Liricul este o continuă desfăşurare de 
sens. Forma, versificaţia, pauzele, blank-urile, punctuaţia, tropii sugerează, semnifică. 

                                                 
1Paul Valéry, Propos sur la poésie, apud Alina Pamfil, op.cit., p. 114 
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Conceptul de eu liric este extrem de abstract. Există o dificultate în disocierea autorului de aceea 
de instanţă a comunicării într-o opera literară. Interpretarea textelor literare se identifică cu 
activitatea de receptare. Primul moment al receptării este lectura. Eul liric, identificat cel mai adesea 
prin mărcile pronominale sau verbale la persoana întâi, este recunoscut ca vorbitorul, cel care 
comunică sau se comunică în opera lirică. Folosirea persoanei a doua sugerează prezenţa unui 
interlocutor. 

Studierea poeziilor este o cale de a dezvolta sensibilitatea elevilor, de a forma un gust pentru 
artă, pentru literatură, pentru estetic. Se formează, astfel, valori şi atitudini, un orizont cultural fără 
de care tânărul nu se poate socoti o personalitate completă. 

Poeziile, multe transformate în cântece, exprimă sentimente puternice, atitudini categorice faţă 
de realitate, într-un limbaj care, şi atunci când pare eliberat de orice determinări stilistice, este 
uimitor de expresiv. 
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ” 

 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: NAN STELUTA 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PITICOT”, SLOBOZIA 

 
 
 

Educatia prin activitatile extrascolare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii  
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Din ce în ce mai multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea 
performanţei copiilor la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai 
bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Când vorbim de activități extrascolare, ne referim la acel program la care elevul participă cu 
plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Activităţile extrascolare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei 
de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 

Ca şi activităţile de tip curricular, cele extrascolare se desfăşoară sub atenta supraveghere a 
educatoarei şi au o importanţă deosebită  în dezvoltarea,  formarea personalităţii copiilor şi 
integrarea lor în societate. Aceste activităţi sunt necesare pentru a modela comportamentul copiilor, 
pentru a-i  pregăti  atât emotional cât şi intelectual. Contactul direct cu lumea înconjurătoare, încă 
de la o vârstă  mica, determină o acumulare de cunoştinţe mai trainică, putând vorbi aici  despre 
simple plimbări organizate în natură, despre excursii, prin care copiii percep activ realitatea aşa cum 
este ea.  Natura îi dă şansa copilului  de a-l face s-o iubească, s-o ocrotească, să aprecieze ceea ce 
este realizat de oameni, să păstreze  intacte frumuseţile naturale, unice, să-şi dorescă să realizeze 
lucruri măreţe în viaţă. Creativitatea copilului va avea de câştigat, imaginaţia lui va fi mai bogată, 
activităţile din grădiniţă vor putea fi desfăşurate la un nivel mai înalt. Prin ochii copilăriei, natura va 
fi mereu mai frumoasă, imaginile vor persista  toată viaţa.Se pot organiza cu copiii acţiuni de 
protejarea mediului: îngrijirea unor animale, curăţarea locurilor de joacă, plantarea de pomi, flori, 
etc.  Plimbările şi excursiile îmbogăţesc cunoştinţele copiilor , le educă dragostea pentru locurile 
natale, pentru frumuseţile ţării noastre. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,case memoriale organizate 
selectiv constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale,relaţiile dintre oameni . 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii,distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 
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Excursiile, contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste 
realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creatopere de arta. Spectacolele 
constituie o formă de activitate extracurriculară prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată 
a artei. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. 

In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele,anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental 
de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. Acestea le ofera destindere, 
incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a 
aptitudinilor.  

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, încadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în 
acest sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului,la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Serbarile si festivitatile- marcheaza evenimentele importante din viata prescolarului. Din punct 
de vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului precum 
si in atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre 
cadrele didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de 
motivare, mai putin seminificativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din gradinita, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizatde 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.    

Activitatile exrascolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de activitate posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă.. 

Activităţiile extrascolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extrascolare este generator 
de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.   

În concluzie putem spune că activitatea extrascolară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare, atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Rolul activitǎţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
 

Prof. înv. primar Nǎstase Vasilica 
Şcoala Primarǎ Sîrbeşti, Alimpeşti, Gorj 

 
 
Săptămâna 15-19 aprilie 2019 este  dedicată activităţilor educative extra-curriculare şi 

extraşcolare. Scopul acestui program constă în implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a 
cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să 
pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în 
curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni. 

Activităţile desfăşurate în această săptămână, prin structură, conţinut specific, sunt firesc 
complementare activităţii de învăţare realizată la oră. Acest gen de activităţi au o deosebită 
influenţă formativă asupra copiilor, în toate formele lor de organizare: plimbări, excursii, vizite, 
concursuri, spectacole, ateliere de teatru, arte plastice, etc. În cadrul acestor activităţi copiii se 
confruntă adesea cu situaţii noi, prin acţiuni directe în care sunt pusi în situaţia de a utiliza în 
diferite contexte, cunostinţele sau abilităţile dobândite anterior. Tinand cont de faptul ca astăzi, când 
trăim parcă în „secolul vitezei”, părinţii sunt mai ocupaţi, mai stresaţi pentru rezolvarea problemelor 
financiare, familiale, profesionale si pun pe locul II (sau la întâmplare) educaţia propriilor copii, 
cadrele didactice trebuie să se simtă răspunzătoare, nu numai pentru activitatea copiilor din unitatea 
scolara, dar si din afara ei. Tocmai de aceea educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi 
dăruire. 

În şcoala contemporană se impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, 
iar parteneriatul educaţional apare ca o necesitate. 

Activităţile extracurriculare sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi 
orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. 

În urma unor studii s-a constatat că elevii care participă consecvent la activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare au un nivel mai redus de agresivitate, lucru care este de dorit să fie luat în calcul de 
către elevi, părinţi şi cadre didactice şi nu în ultimul rând de forurile superioare, pentru diminuarea 
violenţei. Activităţile extraşcolare diverse la care au acces elevii, promovate de către mass-media, 
oferă cadru propice pentru consumul energetic şi eliberarea de tensiune acumulată. Şi de aici 
desprindem valenţa educativă - ele servesc dezvoltării copiilor, atât sub aspect cognitiv, lărgind 
orizontul lor de cunoaştere şi îmbogăţindu-l cultural, cât şi sub aspectul formării morale şi 
spirituale. 

Toate activităţile extracurriculare formeaza comportamente sănătoase, constituind sursa de 
interacţiune dintre elevi, contribuind la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare şi la cultivarea 
respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Programul are ca scop implicarea tuturor elevilor şi 
cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să 
pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor 
în acţiuni diverse, în contexte nonformale. 

„Şcoala Altfel” se doreşte a fi o şcoală în care să predomine creativitatea, armonia, îndrăzneala, 
plăcerea şi relaxarea. Aici, elevii vor avea asigurat un mediu plăcut şi un cadru favorabil dezvoltării 
aptitudinilor, imaginaţiei, gândirii critice. 

Mai mult, la „Şcoala Altfel”, copiii se vor juca creând, vor învăţa jucându-se, se vor implica 
într-o gamă de activităţi interactive, creative, ecologice, culturale, sportive şi nu în ultimul rând 
recreative. 

Toate aceste activităţi nu ar fi posibile fără implicarea părinţilor, atât a celor care îşi desfăşoară 
activitatea în locurile vizitate cât şi a acelora care sprijinǎ actul educaţional pe tot parcursul 
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desfǎşurǎrii acestor activitǎţi. 
Activităţile extracurriculare pot constitui o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de 

a întări legătura între şcoală şi familie, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula 
curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. 
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Şcoala Gimnazială nr. 33 Galaţi 

 
 
Activităţile extraşcolare nu constituie o chestiune de noutate pentru şcoala românească, dar, pe 

măsura dezvoltării sociale a ţării şi, mai ales în ultimile decenii, acestea au câştigat în importanţă, 
factorii decizionali fiind obligaţi să le normeze rolul şi locul. Astfel, prin art. 81 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1 din 2011 (cu modificările şi completările ulterioare) se statuează drepturile egale ale 
elevilor “... la educaţie, prin activităţi extraşcolare organizate”..., “în cadrul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de 
agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens.”  

În cadrul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului nr. 5079/2016 (completat cu ordinul 3027/2018)  
problematica activităţilor extraşcolare este detaliată în cadrul Capitolului II.  

Nu putem ignora faptul că problematica privitoare la rolul activităţilor extraşcolare în contextul 
procesului educaţional în general, dar, cu precădere la ciclul primar, a suscitat de multă vreme un 
interes deosebit atât în mediul specializat, cât şi în cel al reprezentanţilor elevilor. Sunt cunoscute 
disputele şi divergenţele teoretice apărute pe seama eficienţei activităţilor extraşcolare,  punctele de 
vedere variind între inutile, pierdere de timp şi foarte utile.  

Dincolo de părerile subiective ale factorilor implicaţi, cu precădere în ultimul timp a devenit tot 
mai evident faptul că, pentru formarea personalităţii elevilor la un nivel cât mai apropiat de modelul 
dorit,  nu este suficientă educaţia formală curriculară, defăşurată planificat şi ritmic pe baza 
manualelor aferente disciplinelor prevăzute de planurile-cadru, fiind necesare şi binevenite  
activităţile extraşcolare. 

Făcând parte din componenta educaţională cunoscută în literatura de specialitate ca “educaţie 
nonformală”, activităţile extraşcolare sunt activităţile planificate de unităţile de învăţământ şi 
desfăşurate în şcoală sau în afara acesteia (în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive 
şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de 
divertisment), în afara orelor de curs.  

Deşi are un caracter pronunţat formal (planificare, organizare, conducere, stabilirea finalităţilor 
şi evaluare), fiind concepută “ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire 
a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, 
frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale 
elevilor”, activitatea extraşcolară prezintă elemente specifice, de nonformalitate.  

Un prim aspect este acela al consultării democratice a beneficiarilor educaţiei (elevi, părinţi, 
reprezentanţi legali) în faza de planificare a activităţilor extraşcolare. Participarea beneficiarilor 
educaţiei la faza de planificare a activităţilor extraşcolare asigură, pe de o parte diversificarea 
tipologiei activităţilor prin solicitarea unor activităţi dorite de cei consultaţi, iar pe de altă parte,  
garantarea unei implicări afective şi susţineri adecvate pe timpul desfăşurării activităţilor. 

Un alt aspect important pe care îl presupune activitatea extraşcolară este scoaterea activităţilor 
desfăşurate de educabili din ritmul monotoniei programului zilnic/ săptămânal repetitiv şi oferirea 
unor programe flexibile care aduc elemente de noutate, în măsură să incite la participare/cunoaştere 
şi să menţină treaz interesul pe tot parcursul activităţilor. 

Activităţile extraşcolare oferă condiţiile optime pentru a imprima educaţiei caracterul de 
interdisciplinaritate atât de clamat de specialiştii în educaţie. Totodată, acestea îl pun pe educabil în 
contact cu aspecte cât mai diverse din realitatea în care trăieşte sau în care se poate afla la un 
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moment dat, declanşând resorturi intime de cunoaştere a realităţii înconjurătoare la care educaţia 
formală n-a ajuns. 

O trecere în revistă a activităţilor extraşcolare cu beneficiile cele mai importante în planul 
educării elevilor din ciclul primar ar putea cuprinde: 

a. Excursiile/ drumeţiile şi taberele şcolare- contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre 
frumuseţile ţării, la educarea în spiritul dragostei şi respectului pentru frumosul din natură, artă, 
cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizarile oamenilor, locurile unde s-au născut, condiţiile 
în care au trăit şi au creat opere de artă. Pe timpul excursiilor/ drumeţiilor şi taberelor se pot 
desfăşura întreceri sportive, concursuri de orientare turistică ş.a.   

b. Vizitarea unor obiective de interes pentru copii (muzee, expoziţii, monumente şi locuri 
istorice, case memoriale, unităţi de producţie – fabrici de dulciuri, confecţii pentru copii şi jucării 
etc.) – oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală (formă, 
dimensiuni, culori), procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, regional, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă 
ale ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, rezultatele concrete ale muncii oamenilor.  

c. Vizionarea unor spectacole cultural-artistice şi sportive (teatru pentru copii, dans sportiv 
etc.)- stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

d. Serbările şcolare – pe lângă valoarea lor de cadru oficial în care elevii sunt răsplătiţi pentru 
munca depusă şi rezultatele obţinute, având deci un rol motivaţional important pentru elevi, le oferă 
acestora prilejul de a exersa şi a reproduce în public abilităţi artistice şi sportive noi: recitare de 
poezii sau monologuri, interpretări vocale şi/ sau instrumentale, interpretarea unor scenete, numere 
de dans sportiv sau folcloric, acrobaţii etc. Pe timpul acestor activităţi unii copii pot “scăpa de 
inhibiţii şi blocaje”, iar alţii îşi pot manifesta talente şi abilităţi necunoscute.  

 e. Festivităţile (cum ar fi, de exemplu, aniversările zilelor de naştere şi onomastice, 8 Martie- 
Ziua femeii, 1 Iunie-Ziua copilului etc.) - marchează evenimentele cu impact emoţional deosebit în 
viaţa şcolarului, putând aduce beneficii imense în sfera socializării, cunoaşterii reciproce, 
comunicării, interculturalităţii, coeziunii de grup, gândirii pozitive, bunului gust şi simţ etc. 

f. Concursurile şi olimpiadele şcolare- constituie o categorie de activităţi extraşcolare cu 
beneficii importante pe termen scurt, dar, mai ales lung; pe termen scurt, concursurile şcolare sunt 
veritabile “antrenamente de complexitate superioară” pentru evaluările şcolare obligatorii, specifice 
diferitelor discipline de studiu; beneficiile pe termen lung sunt, însă, cele mai importante: 
deprinderea elevilor cu ceea ce înseamnă un concurs, deprinderea spiritului de competiţie cu sine 
însuşi, automăsurarea valorii individuale, trezirea interesului pentru diferite arii şi cultivarea 
anumitor abilităţi şi competenţe. 

În concluzie, din consultarea punctelor de vedere teoretice avizate, privitoare la rolul şi 
importanţa activităţilor extraşcolare, dar mai ales din activitatea practică de peste 37 de ani la 
catedră, apreciez că activitatea extraşcolară este, mai presus de orice, o necesitate a educaţiei 
contemporane şi o cale/ posibilitate fericită de întregire a acesteia. Dincolo de aspectele de ordin 
subiectiv pe care le generează (consumul suplimentar de timp şi energie din partea cadrului 
didactic, stresul cauzat de grija şi atenţia crescute pe timpul acestor activităţi ş.a.), apreciez că 
educaţia formală nu pote fi completă fără educaţia nonformală prin activităţi extraşcolare, pentru că, 
oricât bine aplicată ar fi, educaţia formală nu poate epuiza gama influenţelor pedagogice formative 
asupra copilului, deoarece nu poate oferi experienţele de învăţare pe care le propun activităţile 
extraşcolare. 
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”Cultură şi civilizaţie în context european/ Culture and civilisation in an 
european context/Culture et civilisation dans un contexte européen” 

 
 

Năgăra Elena- Cristina 
Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru 

 
 
Proiectul educațional județean pe care îl realizăm în anul școlar 2018-2019, pe data de 19 aprilie 

2019, la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, împreună cu câțiva colegi care au avut 
calitatea de coordonatori: Șomîcu Cornel, Brujan Alina, Drumen Daniel,  Hortopan Gabriela și 
Balica Corina, se numește ”Cultură şi civilizaţie în context european/ Culture and civilisation in an 
European context/Culture et civilisation dans un contexte européen”. La concurs vor participa elevii 
de la clasele V-VIII. 

Concursul presupune realizarea unui referat, în limba română, de maximum 4 pagini, având ca 
temă generală ”Obiceiuri gastronomice în Europa”. Acest referat trebuia realizat exclusiv de către 
elevii de gimnaziu, maximum 4 elevi, fără intervenția cadrului didactic coordonator. Referatul 
trebuia trimis pe adresa de e-mail udroiu_ionela@yahoo.com, până pe data de 20 martie 2019. 
Redactarea acestuia se făcea în format Word, cu diacritice, Times New Roman. Titlul scris cu 
majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat, iar la un rând de titlu trebuia scris autorul(autorii), 
școala, localitatea (TNR 12). La un rând de nume şi şcoală se începea scrierea propriu-zisă. 
Lucrările nu trebuiau să depășească 4 pagini. 

Ținând cont de referat, se realiza un rezumat, în limba franceza sau în limba engleză, de 
maximum 7 slide-uri în format ppt. Rezumatul trebuia realizat tot de elevii de gimnaziu, fără 
intervenția profesorului și trimis tot pînă pe data de 20 martie 2019, pe adresa de e-mail 
udroiu_ionela@yahoo.com. Ultimul slide cuprindea numele si prenumele elevilor și al profesorilor 
coordonatori precum și școala de proveniență  

Concursul  are  ca  obiectiv  general  perfecţionarea  cunoştinţelor  de  limba  franceză, dar și 
limba engleză, prin utilizarea  acestora  în  diferite contexte  vizând  valorile  culturale, în  scopul  
dezvoltării  unei  perspective interculturale şi a interesului pentru elemente de civilizaţie 
semnificative. 

Scopul proiectului a fost promovarea unui stil de viață sănătos, consolidarea încrederii în 
necesitatea unei limbi moderne, promovarea unor metode/ strategii de bună practică în rândul 
participanților la proiect, descoperirea și promovarea talentului elevilor de a se manifesta în limba 
franceză și în limba engleză. În realizarea proiectului elevii aveau câteva teme importante pe care 
trebuiau dezbătute: ortorexia, bulimia, obezitatea, anorexia, un meniu bazat pe produse locale, un 
mic- dejun sănătos, un prânz sănătos, o cină sănătoasă etc.  

Proiectul se înscrie în tendinţa globală de promovare a multiculturalismului, dar şi ca o 
necesitate de îmbinare a activităţilor care vizează dezvoltarea competenţelor lingvistice cu cele care 
stimulează creativitatea elevilor şi interdisciplinaritatea. Prin derularea acestui proiect vrem să 
creştem interesul, simpatia şi ataşamentul elevilor noştri faţă de studierea limbilor franceză și 
engleză, pentru că acestea sunt simultan un excelent mijloc de facilitare a schimburilor culturale, 
ştiinţifice şi tehnice; prestigioase limbi literare; riguroase limbi filozofice şi ştiinţifice; limbi 
internaţionale şi oficiale ale diplomaţiei. Disciplinele implicate în proiect sunt limba franceză, limba 
engleză, limba română, informatică. În urma realizării proiectului există și câteva metode de 
evaluare care constă în: corectitudinea științifică a textelor, încadrarea în pagină, încadrarea în 
cerința propusă, completarea impresiilor legate de realizarea evenimentului, publicarea în revista 
școlii a impresiilor elevilor alături de cele mai reușite texte.  

Ne dorim să continuăm acest proiect și în anii următori, având în vedere că la școala noastră se 
desfășoară un proiect Erasmus+, ”European Healthy Lifestyle”, unde elevii își vor exersa din nou 
cunoștințele de limba engleză dar și de limba franceză, deoarece partenerii noștri sunt din țări 
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precum Italia, Polonia și Franța. Astfel de proiecte sunt utile pentru elevi deoarece pe lăngă faptul 
că își exersează cunoștințele de limbi moderne, intră în contact și cu alți elevi de vârsta lor, dar și cu 
diferitele forme de cultură și civilizație. Cu toții ne dorim să avem un stil de viață sănătos și să îi 
învățăm și pe copiii noștri să își desfășoare activitatea într-un mediu plăcut, curat, să păstreze și să 
respecte natura, deoarece aceasta ne oferă alimente proaspete și de calitate.  
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CARACTERUL INTERDISCIPLINAR/ TRANSCURRICULAR   
AL PROIECTELOR ECOLOGICE 

 
 

Profesor Nămoloşanu Tatiana, 
 Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău 

 
 

Educaţia este un fenomen specific uman care are un impact major asupra dezvoltării oricărei 
societăţi, ea poate fi considerată locomotiva evoluţiei şi transformărilor ce se petrec în orice 
societate umană. O educaţie modernă, adaptată comenzilor sociale, presupune translaţia de la 
informal la formal în care abordarea curriculară este focusată pe formarea de competenţe 
educaţionale complexe.  

Latura formativă a procesului instructiv-educativ are, în final, impact major asupra dezvoltării 
personalităţii elevului, pregătindu-l pentru viaţă, învătându-l să se adapteze, să se responsabilizeze 
şi să se plieze pe cerinţele unei societăţi în continuă schimbare. Din acestă perspectivă, în calitate de 
pedagogi, suntem datori să fim deschişi permanentelor schimbări ce se petrec în societate în general 
şi în educaţie în special, să ne adaptăm din mers  principiilor şi strategiilor didactice moderne, să ne 
eficientizăm metodele şi mijloacele prin care educăm tânăra generaţie. 

În acest sens, un sprijin consistent pentru elevi, în tranziţia de la „a învăţă pentru a şti” la „a 
învăţa pentru a face”, îl reprezintă implicarea lor în proiecte cu valenţe multidisciplinare, şi/sau 
interdisciplinare. Liceul nostru care se doreşte a fi o şcoală modernă, europeană, este implicat într-o 
multitudine de proiecte, de toate tipurile, oferindu-le astfel elevilor posibilitatea de a-şi pune în 
valoare diverse calităţi, aptitudini, abilităţi, de a le creşte gradul de responsabilizare faţă de munca 
lor şi a celorlalţi, le dezvoltă independenţa şi iniţiativa, le conferă o altă perspectivă asupra materiei 
învăţate, cu aplicabilitate directă în viaţa de zi cu zi, îi învaţă să comunice etc. 

Proiectele ecologice ale căror coordonator am fost, alături de alţi colegi, pe lângă obiectivele 
enumerate mai sus, au mai urmărit consolidarea simţului civic şi creşterea gradului de 
responsabilizare faţă de viitorul planetei, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în 
stil de viată ecologic, încurajarea tinerilor de a se implica activ în construcţia unei societăţi durabile, 
premisă a existenţei unui viitor pentru omenire. Ca profesor de chimie, proiectele ecologice iniţiate 
au reprezentat o translare, o transpunere a teoriei de la orele de curs în viaţa cotidiană, urmărind 
printre altele şi o îmbunătăţire a calităţii acesteia. Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, prin 
programele ecologice propuse, ne oferă şi nouă, şcolilor româneşti, oportunitatea de a ne face 
vizibili în spaţiul european şi mondial, de a ne certifica şi noi ca Eco-şcoli, de a intra în contact cu 
alte instituţii de învăţământ de pe mapamond schimbând informaţii şi exemple de bune practici în 
problemele activismului ecologic. 

Toate activităţile ecologice propuse şi realizate de şcoala noastră, în mod deosebit cele din 
cadrul Programului Eco-Şcoala, au meritul de a face legătura dintre teorie şi practică, respectă 
programa şcolară atât sub aspectul obiectivelor cadru, obiectivelor de referinţă cât şi al 
competenţelor generale şi specifice formulate şi urmăresc formarea unor cunoştinţe şi deprinderi, 
tinerei generaţii, în ceea ce priveşte protecţia mediului,. 

De asemenea, este respectat principiul interdisciplinarităţii/transdisciplinarităţii, prin folosirea 
cunoştinţelor dobândite la diverse materii, la orele de curs, pentru a realiza eseuri, desene, 
fotografii, prezentări în Power Point, obiecte decorative, afişe, îngrijirea pomilor şi plantelor, jocuri 
şi concursuri în aer liber etc. 

Astfel, diverse teme din programa de chimie de liceu care se referă la poluare,  s-au aprofundat 
prin diverse activităţi ecologice, sau stil de viață sănătos, iar observaţiile de pe teren au putut fi 
valorificate în cadrul acestor ore. În cadrul orelor de chimie, elevii au primit informaţiile teoretice 
referitoare la masele plastice, hârtie, deşeuri de diverse provenienţe şi acţiunea lor distructivă asupra 
componentelor mediului. Eseurile, lucrările Power Point, fotografiile din cadrul unor 
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acţiuni/concursuri în colaborare cu Garda de Mediu, Direcţia Silvică, sau ARPM s-au constituit în 
portofoliul elevului şi utilizat în procesul de predare/evaluare la chimie. Nu în ultimul rând, studiile 
de caz cu referire la agenţii poluatori din Bacău şi iniţiativele elevilor pentru atenuarea impactului 
asupra mediului, au reprezentat o adevărată muncă de cercetare pliată perfect pe cerinţele şi 
obiectivele orelor de chimie. În acest sens, amintesc câteva dintre proiectele pe care  le-am susţinut 
în liceul nostru: “Pomul de Crăciun se îmbracă eco”, „Activităţi de ecologizare a ecosistemului 
protejat, lacul Bacău II”, „Obiecte decorative sau utile din deşeuri”, „Eco-Parada Modei”, „Natura 
fără viitor, sau viitor fără natură?”, activităţi de ecologizare a grădinii şi curţii şcolii, precum şi de 
colectare selectivă a deşeurilor (hârtie, P.E.T.-uri, doze din aluminiu), un concurs sportiv „Să 
aruncăm cu P.E.T.-urile la coş”, „În oraş fără maşina mea” etc. 

La orele de fizică şi-au găsit o integrare perfectă temele legate de energie, de necesitatea 
consumului raţional al acesteia, găsirea şi utilizarea unor forme alternative de energie, energia 
verde, modul în care este influenţată calitatea vieţii de aparatura electro-casnică depăşită/uzată 
moral. Priectele,  “Vânătoarea de monştri” şi “Baterel şi lumea NON-E”, îşi găsesc fundamentul 
teoretic la aceste ore. 

Biologia aduce în atenţia elevilor, temele privind viaţa sănătoasă, echilibrată, iar concursurile de 
mâncare eco din cadrul proiectului vin în sprijinul celor studiate la clasă.Amintesc aici proiectele 
“Ştim să citim etichetele alimentelor?”, “Secrete din bucătăria bunicii”, “Sănătate pentru trup, minte 
şi suflet”, “Ziua fără cumpărături” etc .   

De asemenea, prin activităţile practice de plantare şi îngrijire a grădinii şcolii, s-au aplicat 
cunoştinţele dobândite în ce priveşte cultivarea plantelor, inventarierea şi ocrotirea acestora, dar şi 
modul în care putem îngriji şi ocroti fauna, având în vedere implicarea şcolii noastre în activităţile 
de ecologizare a lacului Bacău II, sit protejat “Natura 2000”, ca parteneri ai  Centrul Regional de 
Ecologie Bacău.  

La concursurile literare pe teme ecologice din program, de exemplu “Eco-caligrame”, “Pădurea 
copilăriei mele”, “Natura fără viitor sau viitor fără natură?”, „Pădurea, dincolo de speranţă”, au fost 
determinante noţiunile de teorie literară din cadrul orelor de limba română, iar creaţiile elevilor s-
au constituit în cadrul acestor ore în bază de discuţii şi exemplificare a noţiunilor de eseu, reportaj, 
poezie, epigramă etc. 

La orele de T.I.C., la disciplinele socio-umane, educaţie plastică, religie etc. toate proiectele 
s-au constituit în exemple practice pentru că: 

- Au realizat slide-uri și le-au asamblat în Power Point-uri.  
- Au avut ocazia să înveţe din propria experienţă despre modul de desfăşurare a unor activităţi 
economice, au înţeles ce reprezintă resursele şi au învăţat să ia decizii, cum s-a întâmplat în 

cadrul colectării şi valorificării deşeurilor sub diverse forme, a achiziţionării pomilor, plantelor şi 
uneltelor pentru grădina şcolii, au deprins disponibilitatea de a lucra în echipă, de a se adapta şi 
reacţiona pozitiv la schimbare.  

- Au aprofundat şi exersat noţiuni din psihologie, ca imaginaţia, creativitatea, spiritul de 
competiţie, dezvoltarea echilibrului personal, formarea unor valori şi atitudini personalizate, 
cunoaşterea de sine, relaţionarea pozitivă cu ce din jur, modelarea unei personalităţi libere, 
armonioase şi creative.  

- Simţul artistic şi creativitatea elevilor, sub îndrumarea profesorului clasei, s-au materializat 
în crearea unor obiecte decorative, a unor haine, a felicitărilor din materiale neconvenţionale, din 
deşeuri. Se poate spune că tinerii  au învăţat să descopere şi să ceeze frumosul din lucruri banale, 
chiar urâte şi aparent inutile. Nu în ultimul rând, schiţele, picturile, colajele cu care elevii au 
participat la concursurile pe teme ecologice, au fost realizate şi s-au constituit în portofoliu lor 
personal, contribuind la evaluarea acestora. 

- O serie de acţiuni pun în practică învăţăturile creştine însuşite la orele de religie, prin 
respectul maifestat pentru tot ce-i viu, natură, oameni, animale etc, pentru că Dumnezeu a creat o 
lume în care ar trebui să existe armonie. Multe dintre obiectele realizate de elevi, din deşeuri 
(jucării, felicitări, obiecte utile etc), au fost dăruite, prin gesturi creştine, cu diverse ocazii, unor 
persoane cu diverse probleme sociale, de sănătate etc.  
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Prin astfel de proiecte, tinerii sunt încurajaţi să iniţieze şi să aducă spre dezbatere, în atenţia 
publică, diverse cauze, probleme cu care se confruntă comunitatea din care fac parte, pentru a găsi 
soluţii, ei învaţă despre civism. Proiectele curriculare și extracurriculare sunt intersecția în care se 
întâlnesc în mod fericit, teoria cu practica, în folosul elevului, al familiei acestuia, implicit a 
societăţii. 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 
 
 

Neacsu Mioara 
 
 

“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 
fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 

(Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”) 
 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de  învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţioneazăpozitiv. 

Exemple de activitati extrascolare   
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,case memoriale–organizate selectiv–

constituie un mijloc de aintui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Vizionarea 
emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si orienteaza copiii spre 
unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

Excursiile si taberele scolarecontribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile 
tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii 
pot cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresiiputernice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel deactivităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, carenu facaltceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand 
de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct 
cuobiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au odeosebită influenţă formativă, au 
la bază toate formele de acţiunituristice:plimbări, excursii, tabere. 

 In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber,în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental 
de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. Grija fata de timpul liber al 
copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a acestora trebuie sa fie 
dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, incredere, recreere, voie buna, iar 
unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor.  Activitatea educativa 
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scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea tinerei generatii in actul 
decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii responsabilitatilor sociale, 
realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si cea comportamentala. In 
urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care leculeg ,sunt 
folosite înactivităţile practice, în jocurile de creaţie. La  vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la 
tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.   

Excursiaajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Eaeste cea care îlreconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi 
cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută 
să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării dinatmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca 
un act de ridicare a nivelului cultural . 

 Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ. 

Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau 
Olimpiadele Scolare pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in 
profunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune la scoala.  Acelasi efect il pot avea 
concursurile organizate de catre cadrele didactice in clasa. Daca sunt organizate intr-o atmosfera 
placuta vor stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite 
grupuri pentru a duce la bun sfarsit exercitiile si  va asimila mult mai usor toate cunostintele. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul derezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 
PROF. NADINA NEAGA, 

ȘC. GIM. “DR. V. BABEȘ”, BAIA MARE 
 
 

Primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că orice persoană are 
dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și 
de calitate pentru a dobândi și a menține aptitudini care îi permit să participe deplin în societate și 
să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă. 

 Investirea în aptitudinile de bază a devenit mai relevantă ca niciodată. Educația de înaltă 
calitate, inclusiv activitățile extrașcolare și o abordare globală a dezvoltării competențelor, 
îmbunătățește nivelul aptitudinilor de bază. În plus, trebuie explorate noi moduri de învățare pentru 
o societate care devine din ce în ce mai mobilă și mai digitală. Tehnologiile digitale au un impact 
asupra educației, formării și învățării prin dezvoltarea de medii de învățare mai flexibile și mai 
adaptate nevoilor unei societăți cu un grad ridicat de mobilitate. 

Idealul educațional în învățământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, 
integrală și armonioasă a individualității umane, formarea personalității autonome și creative. Un 
rol deosebit de important în vederea atingerii acestu ideal îl are educația non-formală. 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara 
sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele 
asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt 
progresul social-uman. Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun 
participarea activă, conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. Diferenţierea şi 
individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în acelaşi timp. 
Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, care să 
permită individualizarea invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la maximum 
capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. Cercetările relevă că învăţarea activă 
este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar 
educaţia non-formală sprijină acest demers. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând 
integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei 
procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” 
conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili 
să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se 
formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri.Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 
de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. 
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Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activităţi extraşcolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, 
au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor 
organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin 
acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de 
natură, faţă de om şi realizările sale. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 
copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii 
sentimental apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească 
emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
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stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la 
dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind 
respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru 
păstrarea valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 
diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni 
responsabili, este vitală. Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a 
personalităţii elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor 
dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 
 

Prof. înv. preşcolar: Neagoie Mihaela 
    G. P. N. Cîrbeşti, Drăguţeşti, Judeţul Gorj 

 

Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. O educaţie eficientă, depinde de gradul în 
care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de 
măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. Astfel, învăţământul are 
misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai 
uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor de învăţare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, cu ajutorul acestora se pot dezvolta şi explora  
anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Deoarece au un caracter atractiv, copiii  participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi,unde îmbină utilul cu plăcutul în 
timpul desfăşurării acestora. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
diverse şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini deosebite 
şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar realizat, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber, diverse concursuri, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copiii trebuie să fie dirijaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă 
de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectulul pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Grădinița cu P. N. Vama- Buzăului 
Prof. înv. preșc. Neagovici Crina Elena 

 
 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara orelor de curs, în afara 

programei școlare, în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, 
a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ.  

Participarea la activitățile extrașcolare nu trebuie să fie un chin pentru preșcolar/elev, ele trebuie 
realizate într-un mod cât mai atractiv, să se țină cont de nevoile educabililor, de confortul psihic și 
fizic al acestora. Nu trebuie să se dorească din partea părinților sau al profesorilor, rezultate peste 
puterea și dorința elevilor/preșcolarilor ca nu cumva să se ajungă în cealaltă extremă, copilul să 
participe la activități de dragul părinților si nu din plăcerea proprie. 

 Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru copil. Studiile susțin că ajută la formarea 
unei atitudini pozitive față de învățat, formează abilități practice diversificate, dar si strategii bune 
de rezolvare a problemelor, îmbină utilul cu plăcutul, dă posibilitatea cadrului didactic de a observa 
preșcolarul și în alte situații putând mai apoi să il ajute în dezvoltarea acelei laturi. Pe lângă asta, 
activitățile suplimentare acționează si stimei de sine, iar sentimentul de împlinire si autoeficacitate 
este mult mai ridicat.  

Activitățile extrașcolare vizează de regulă acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Pot fi excursii și vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii 
și vizite la instituții publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte școli, pot fi 
activități artistice, de hobby, cluburi tematice și echipe sportive, pot fi activități legate de protecția 
mediului. 

Vă prezint o parte din activitățile extrașcolare planificate/ desfășurate în acest an școlar la grupa 
„Ursuleților” nivel II: 

- Atelier de creație „Bradul nostru împodobit” 
- Activități artistice (serbari școlare, colinda, teatru de păpuși) „Vine, vine Moș Crăciun!”;„Am 

plecat să colindăm!” 
- Excursii în natură „La plimbare pe covor de frunze” 
- Vizită la cabintul stomatologic „Dințisorii veseli” 
- Vizita la bibliotecă „Micii bibliotecari” 
 

„Am plecat să colindăm!”                                           „Bradul nostru împodobit” 
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„La plimbare pe covor de frunze” (grupa mare si grupa mică) 
 

 
 
 

„Micii bibliotecari” 
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Rolul activităţilor extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Profesor Neagu Alina 
Şc. Gimnazială Calistrat Hogaș Loc. Roman, Jud. Neamț 

                                 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 

 
Bibliografie: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87;  

* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 
primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line:  

* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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Rolul activităţilor extracurriculare/extraşcolare  
în dezvoltarea personalităţii elevilor din învăţământul primar 

 
 

prof. ȋnv. primar Neagu Doina 
Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, comuna Cuza-Vodă, judeţul Galaţi 

  
  
Ȋn desfăşurarea procesului instructiv-educativ, îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare/extraşcolare permite manifestarea creativităţii elevilor, iar învățătorul ȋşi poate 
afirma creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare/extraşcolare  sunt complementare activităţilor de învăţare realizate 
în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivarea interesului pentru diferite ramuri ale 
ştiinţei, atrag copilul spre viaţa socială, spre folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea şi dezvoltarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă 
spre  acest tip de activitate, care poate îmbrăca cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Vizitele la muzee, monumente istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce ușurează procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii stimulează și orientează copiii spre aceste 
domenii de activitate. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, respectul pentru natură şi frumusețile ei, artă și cultură. 

Aceste activităţi îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe al elevilor, dar încurajează şi exprimarea 
liberă a acestora în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când 
desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și ȋn crearea unei atmosfere speciale, de sărbătoare, 
instalată cu acest prilej. 

Astfel de activități organizate cu ocazia sărbătorilor naţionale, a sărbătorilor religioase, a 
sărbătoririi marilor personalităţi ale culturii româneşti, la sfârşit de an şcolar, le oferim elevilor 
posibilitatea de a se exprima prin discurs, recitare, interpretare teatrală, dans, muzică etc. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme şi 
discipline: concursuri de matematică, de limbă şi literatură română, de creaţie artistico-plastică, de 
ştiinţe, cultural-artistice, sportive etc. Acestea pot fi organizate la nivel local, judeţean, naţional, 
internaţional. Sunt stimulative pentru elevi, antrenându-i ȋn competiţie, ȋn lupta pentru premii şi 
medalii.  

Cadrele didactice sunt preocupate de desfășurarea activităților extracurriculare/extrașcolare, 
acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în 
luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se o legatură între latura 
cognitivă și cea comportamentală. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare şi dezvoltare a personalităţii copiilor încă din clasele primare, fiind factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

PROF. NEAGU ELENA-CRISTINA, 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PANAIT GEORGESCU DOBRA 

 
 
 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 
 

 
 
 

ZIUA EDUCAȚIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PANAIT GEORGESCU DOBRA /   
PLANTAREA UNUI COPAC 
 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul 
de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
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local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la 
afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

 
 
 

 
 
 
 
Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 

punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  
  

785



 

    

 
 
 
 

Cunoașterea tadițiilor și obiceiurilor românești constituie perla moștenirii noastre culturale ce 
ne definesc rădăcinile. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
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Rolul  activităților extrascolare in procesul educational 

 

Prof. Neagu Mihaela-                                                                   
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”Bacau 

 

”Șansele tale de a obține succesul sunt direct proporționale cu nivelul de plăcere pe care îl obții 
din ceea ce faci. Dacă faci o muncă pe care o urăști, recunoaște imediat acest lucru și renunță”. 
Autor: Michael Korda 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 
acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate. Ea poate fi de mai multe tipuri: educație formală, care are loc într-un cadru 
instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde 
totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația 
nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ  
Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere pentru 
experiment și inovație.  

Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de 
cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea 
contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural.  
Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia realizăm 
formarea personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate mai ales prin 
activitățile extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme, de spectacole și expoziții, activități 
cultural-artistice, serbările școlare, excursii în natură. 

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a 
diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și 
anume libertatea de a alege ce , cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  
Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea personală 
a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea 
orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii. Programarea și alegerea 
activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele elevilor pentru o disciplină sau 
pentru artă , în general. 

Educatorul va supune observației întreaga comportare a elevului și stabilind ceea ce este 
reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla ansamblul de metode și procedee în raport cu aceste 
particularități.  
Scopul  cercurilor constă în atragerea tinerilor către artă în general și în descoperirea aptitudinilor și 
a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei. Cultivându-le talentul într-o 
atmosferă plăcută, înafara clasei, lăsându-le libertatea de a alege tema activităților, momentul sau 
durata activităților extrașcolare, lipsa notelor, atrag tot mai mulți elevi. 

Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, 
filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și 
complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul.  
Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul, cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
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fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  
Motivația este generată de un ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, 
convingeri, aspirații și idealuri, manifestate în atitudini și acțiuni. 

Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul 
timpului, tinerii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă 
intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își cunosc 
mai bine aptitudinile și își concentrează interesele.  

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința 
de succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  
 

Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să li 
se arate progresele făcute, să li se trezească interesul și dorința de prestigiu, de comunicare, 
curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința de succes, aptitudinile speciale sunt 
factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  
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EXCURSIA TEMATICA FORMA A EDUCATIEI EXTRASCOLARE 

 
 

Prof. Neagu Vasile 
Liceul Paul Georgescu Tandarei Ialomita 

 
 
Excursia este una dintre cele mai atractive, plăcute si utile activităţi de recreere şi odihnă activă, 

facilitând contactul direct cu mediul. 
Excursia de tematica are ca scop principal lărgirea orizontului didactic, realizând de asemenea 

legătura dintre teorie si practică. Etapele ce trebuie parcurse pentru organizarea acestei activităţi, 
urmăresc în general, structura oricărui tip de excursie, dar importanţa majoră o are etapa 
pregătitoare, organizatorică, de pregătire a colectivului de elevi  pentru a fi capabili sa realizeze 
obiectivele propuse pe parcursul activităţii. 

Excursia contribuie la largirea cunostintelor teoretice,intregesteefectul instructiv-educativ al 
activitatii didactice, realizand in acestmod,legatura dintre teorie si practica. Lectiile-excursie asigura 
stimularea curiozitatii de a descoperi noi fenomene si elemente culturale, dezvoltandu-se dorinta de 
a calatori in scopul cunoasterii trecutului istoric si literar al tarii noastre. Prin aceste excursii,pe plan 
afectiv trezim elevilor sentimente de pretuire si atasament fata de frumusetile naturale ale tarii,fata 
de realizarileoamenilor din trecut, obiectivele de cult construite de-a lungul anilor si dezvolta in 
acelasi timp spiritul de prietenie, vointa, relatii de camaraderie ce se stabilesc intre grupuri sau 
colegi. Aceasta actiune didactica trebuie bine pregatita dupa un plan, ce cuprinde trei etape: 

 
1. PREGATIREA TEORETICA A EXCURSIEI  
a) 
- se stabileste tematica si obiectivele pedagogice concretizate cu cele din teren; 
- se stabileste itinerariul,care sa cuprinda cele mai representative obiective parcurse in 

lectia excursie; in aceasta etapa pregatitoare trebuie atrasi siinclusi) sa participle si elevii, fapt care 
duce la propunerea itinerarului de catre fiecare din partile implicate. La sfarsit, in urma unor 
dezbateri si argumentari, se va stabili itinerariul final, care va fi adus la cunostinta directiunii scolii 
si a parintilor.-se propune si se intocmeste scopul activitatilor pe care trebuie sa le desfasoare elevii 
in timpul lectiei-excursie si informativ si educativ); 

- se stabilesc punctele de aplicatie practica prin popasurile facute de-alungul excursiei; 
- se realizeaza o buna documentatie bibliografica asupra obiectivelor de cult care vor fi vizitate, 

deoarece principalul coordonator-ghid ramane cadrul didactic; 
- se analizeaza costul excursiei in functie de distanta parcursa,mijlocul de transport ales, 

posibilitatea de cazare si masa si eventualele plati ale intrarilor la muzee;  
b) dupa intocmirea dosarului cu harta itinerarului, se face adresa necesara catre agentia turistica, 

se iau aprobarile de la scoala, sau obiectivele turistice vizate. Se informeaza apoi parintii elevilor, 
carora li se prezinta si planul excursiei,costurile posibile insa este important ca si cadrele didactice 
sa cunoasca problemele elevilor de sanatate,disciplina,abateri de comportament,La excursie pot 
participa si parintii daca acestia isi exprima dorinta. 

c) urmeaza pregatirea elevilor in vedarea efectuarii excursiei. Li se prezinta dupa harta 
itinerariul in mod amanuntit cu toate obiectivele, locurile de popas, localitatile prin care se trece sau 
se stationeaza, echipamentul si alimentele necesare, o mica trusa medicala,un carnetel de notite,alte 
aparate foto sau video-camera. De asemenea, se prelucreaza regulamentul excursiei,sarcinile 
fiecarui elev in grup sau singur, se comunica ziua, ora, locul plecarii-sosirii din excursie acest lucru 
este necesar pentru linistea sufleteasca a parintilor. Prelucrarea, stabilirea si mai ales respectarea 
regulamentului excursiei, este foarte importanta. La fel si sarcinile elevilor, etapa ce se realizeaza 
impreuna cu acestia, sarcini ce vor fi aduse si la cunostinta parintilor. Astfel, elevii vor fi prelucrati 
referitor la comportamentul pe care trebuie sa-l adopte la vizitarea lacasurilor de cult, muzeelor, 
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parcurilor si a altor obiective stabilite in traseu spre a fi vizitate, fiecare elev trebuie sa-si stie,, 
vecinul de scaun si sa anunte profesorul-insotitor atunci cand lipseste.Elevii trebuie sa stie ca 
fiecare lacas are un regulament intern propriu,care trebuie respectat,sa-l asculte cu atentie pe ghidul 
insotitor sau sa ceara permisiunea ghidului muzeului respective atunci cand vor sa fimeze sau 
fotografieze. 

 
2. DESFASURAREA EXCURSIEI SCOLARE: 
 
Elevii inclusi pe tabelul de participare la excursie alaturi de cadredidactice sau parinti se 

intalnesc la scoala potrivit datei si orei fixate,facandu-se prezenta inainte de plecare.Se verifica apoi 
echipamentul si ustensilele necesare,se insista asupra disciplinei ce trebuie respectata de fiecare 
participant la excursie,pentru evitarea unor accidente (fiecare elev e bine sa-si noteze in carnetel 
locurile pe unde a trecut,obiectivele vizitate sau ceea ce li se pare mai important.Urmeaza 
deplasarea pe itinerariul stabilit,cadrul didactic reamintind traseul pe care-l vor parcurge precum 
si popasurile stabilite sise prelucreazadin nou normele de comportament civilizat atat in autocar cat 
si in locurile publice.Ghidul va explica la microfon toate noutatile legate de locurile princare 
trec:forme de relief,ape,vegetatie,asezari,fabrici,uzine,etc.Tot ghidul va fi instiintat imediat ce se 
manifesta o stare de rau la un elev,pentru a se preveni o stare de disconfort in tot autocarul.Ghidul 
va raspunde si la eventualele intrebari ale elevilor legate de traseul parcurs.In locurile de popas se 
pot desfasura si scurte jocuri didactice,programe artistice sau intonarea de cantece care aduc 
destindere si buna dispozitie. 

 
3. EVALUAREA EXCURSIEI 
 
In sala de clasa se reconstituie traseul parcurs prin informatiile culese de elevi, ziua, obiectivul, 

popasul, etc. pe baza intrebarilor puse de cadrul didactic si a raspunsurilor date de elevi se reface 
intregul itinerariu alexcursiei. Se poate sonda opinia elevilor privitoare la ce le-a placut cel mai 
mult, ce-ar dori sa mai repete din aceasta experienta sau ce nu si-ar mai dori. Elevii pot realiza un 
panou informativ sau o gazeta de perete care sa ilustreze intraga excursie: traseu, fotografii, 
ilustratii cu scopul de a popularize actiunea si de a trezi interesul elevilor din alte clase pentru a 
efectua si ei oastfel de excursie. 

Chiar dacă scopul excursie este unul de studiu tematic se insista pe consolidarea cunoştinţelor 
dobândite anterior şi integrarea acestora într-un sistem relaţional. 

De obicei, excursia de studiu, se organizează  la începutul unei teme, capitol, extinzând  aria pe 
care o poate acoperii o drumeţie. Poate fi planificată la începutul anului şcolar, urmărind pregătirea 
iniţială a elevilor, dar şi cunoaştere reciprocă cu cadrul didactic. Ajută la formarea stilului de muncă 
pe echipe, trezeşte interesul faţă de conţinuturi şi familiarizează elevii cu stilul (poate nou) al 
cadrului didactic. 

Desfăşurarea activităţii se va face la sfârşit de săptămână  pentru a avea suficient timp la 
dispoziţie şi pentru a îmbina utilul cu plăcutul. 

În concluzie, putem afirma, că pe teren, în comparaţie cu sala de clasă, conţinutul informativ al 
lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere  a elementelor adiacente care definesc categoria de noţiuni 
propusă în studiu. 

Elevii beneficiază de noi cunoştinţe deduse şi desprinse chiar de ei ,lucru care uşurează  
corelarea informatiilor teoretice. Prin observaţie,conversaţie şi dezbatere la fata locului a mai multor 
probleme se vor consolida generalizări şi se vor face  înţelese legăturile cauzale între componentele 
istorice  şi religioase.   
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Importanța actvităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Profesor Neamțu Anda Avia 
Școala Gimnazială „Sorin Leia”Tomești, județ Timiș 

 
 

„Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație”, Nicolae Iorga. 
 

Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor 
noștri. Educația, prin activitățile extracurriculare, urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Pentru a-l face pe copil să depăşească în 
şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale 
copilului este jocul.  

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.  

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice.  

Să nu uităm că  activităţile extrașcolare au o deosebită influenţă formativă și aici aș enumera 
plimbările, excursiile, taberele. 

In cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale , copiii se confruntă cu 
realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. In urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, 
imaginea realităţii. 

Elevii învață cu plăcere atunci când nu le este impus acest lucru iar cadrul didactic prin 
activitățile pe care le propune și prin modalitatea de desfășurare poate obține realizarea unor 
obiective pe care le obține mult mai greu prin lecțiile desfășurate într-un mod clasic. Elevilor nu le 
place rutina! Orice obiective se realizează ușor prin activități organizate sub forma unor jocuri sau 
concursuri, elevii fiind deosebiți de competitivi, determinați, sârguincioși. 
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Aș concluziona citând-o pe Maria Montessori „ să  nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de 
azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi 
lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
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CHMIA ȘI CALCULATORUL -   
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXRAȘCOLARE 

 

 
PROFESOR NECHITA GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION ROTARU” VALEA LUI ION 
 
 
Educarea elevilor  în formarea unui stil de viață echilibrat fizic, intelectual și comportamental, 

prin implicarea activă în transferul informațiilor științifice, în contexte integratoare care evidențiază 
dimensiunile reale ale raportului activitate școlară- viață cotidiană, prin studiul chimiei este dorița 
fiecărui profesor de specialitate.  

Chiar dacă noi profesorii de chimie, iubim această materie, nu tuturor elevilor li se pare 
accesibilă. De aceea trebuie să încercăm și să reușim să o facem cât mai atrăgătoare și interesantă 
accestora. Cred că una dinte modalități este de a ne folosi de instumentul pe care toți elevii îl ,,adoră”. 
Astfel  ei îl pot utiliza nu numai pentru jocuri sau rețelele de socializare ci și pentru propria lor 
formare în studiul științelor în mod special, deoarece își pot crea o altă perspectivă asupra 
fenomenelor fizice, chimice și biologice, urmărind și interpretând unele experimente virtuale, care îi 
ajuta să înțeleagă fenomenele și legile ce guvernează viața și mediul  în care trăim. 

Chimia se înscrie printre disciplinele fundamentale care, alături de celelalte discipline de 
învățământ, aduc o contribuție însemnată la pregătirea generală a elevilor. Prin intermediul acesteia 
elevul începe să cunoască mediul în care trăiește și unele procese, fenomene ce au loc în jurul lui. 
Elevul se transformă din spectator în actor al activității științifice de cunoaștere. În acest fel  se 
evidențiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un cercetător și om de știință, ci ca pe un cetățean 
care să utilizeze demersul științific în vederea înțelegerii și participării active la viața socială, lucru 
realizat totodată prin activitățile extrașcolare. 

Sper că prin intermediul lucrărilor realizate folosind caculatorul elevii  se vor înarma cu 
cunoștințele și abilitățile necesare pentru a înțelege ce opotunități și puteri uriașe oferă chimie în 
mâinile omului, dar și că necesită o utilizare competentă și responsabilă. 

Câteva dintre lucrările realizate de către elevi. 
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ROLUL  ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL  
 

 

Prof. înv. preșc. Cecilia Neculăeș 
Liceul Teoretic “Bogdan-Vodă” Hălăucești, jud. Iași 

 
 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mai mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

                                                                       (Maria Montessori – “Descoperirea copilului” ) 
 
 

   Activitățile extrașcolare antrenează copiii în activități cât mai variate și bogate  cu o structură 
aparte, diferită de clasica metodă de predare-învățare. 

 
Activitatea desfășurată în mediul extrașcolar permite: dezvoltarea unor aptitudini speciale și 

facilitatea integrării în mediul școlar. 
Din sfera activităților extrașcolare amintim: excursii, piese de teatru, film educativ, dramatizări, 

șezători, spectacole în aer liber, vizite la muzeu. 
Excursiile și drumețiile în aer liber contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 

frumusețea țării, la educarea dragostei și respectului față de natură, artă și cultură. 
      În acest sens am planificat și organizat o activitate extracurriculară cu tema “La picnic”. 
      Aceste activități asigură un contact direct cu obiectele și fenomenele în condiții naturale. 
 
      Scopul acestei activități a fost: 

- îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre natură și dezvoltarea copilului de a se exprima liber 
în afara clasei; 

- educarea dragostei față de natură. 
Desfășurarea activității a cuprins: 
- observarea naturii; 
- executarea unor jocuri distractive cât și fragmente din poveștile cunoscute; 

      - exprimarea liberă în natură. 
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  Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive, mediul de actiune fiind deosebit, iar tehnicile 
de instruire altele, contribuie la dezvoltatrea spiritului de observație, îmbogățirea memoriei vizuale, 

formează gândirea creatoare a copilului. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar Neculăeș Maria 
Liceul Teoretic ,,Callatis” 

Loc. Mangalia, Jud. Constanța 
 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 

ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” Maria Montessori –,,Descoperirea copilului” 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
şcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Și nu în ultimul rând, un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii 
 în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-
învăţare. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activitățile extrașcolare pot fi multiple: excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții 
publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, 
activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

- au rol complementar celui al școlii; 
- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 

copiilor… 
Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 

au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
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- participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

- participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

- participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

 
În concluzie, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 

tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi 
pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                     
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. învățământ preșcolar, Elena NECULAESCU 

G. P. N.” Paradisul Copiilor”, Vulcana de Sus 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

- au rol complementar celui al școlii; 
- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanței scolare. 

Saptamâna ”Să știi mai multe să fii mai bun”( ”Școala Altfel”) este o săptămână cu astfel de 
activități pe care copiii le preferă. Aceștia participă cu interes la toate activitățile din acea 
săptămână. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 
noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.    

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 
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Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori 
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Activitățile extrașcolare și timpul liber 
 
 

Prof. înv. primar  Nedelcu Adina Maria 
Scoala Gimnazială Nr. 11 Buzău 

 
 
Sociologul american Alvin Toffler consideră, în cartea sa intitulată ”Al Treilea Val” că 

”evoluţia societăţii umane s-a facut până acum în trei mari etape denumite de el ”valuri”. Premisa 
oricărei civilizaţii mai vechi sau mai noi, o constitue energia, deci cele trei tipuri de societăţi sunt 
clasificate în funcţie de modul de producere şi de consumare a acesteia. 

Primul Val a apărut în urmă cu 8000 de ani, când oamenii primitivi au descoperit agricultura, 
fapt care a determinat fixarea triburilor de vânători pe terenul propice al creşterii grânelor şi 
plantelor leguminoase, dar şi creşterii animalelor. El a durat, până în anii 1650-1750 era noastră. 

Al Doilea Val reprezintă ascensiunea civilizaţiei de tip industrial şi durează abia 300 de ani, în 
paralel cu ultimele manifestări ale Primului Val. Societăţile din Al Doilea Val au început să se 
aprovizioneze cu energie din cărbuni, gaze naturale şi ţiţei (combustibili fosili neregenerabili). 
Punctul de plecare îl reprezintă momentul în care Newcomen a inventat, în 1712, o maşină cu aburi 
aplicabilă în practică. Această apovizionare din rezervele energetice acumulate de pamânt în 
miliane de ani a accelerat enorm creşterea economică, naţiunile clădind structuri tehnice şi 
economice impresionante, deoarece au pornit de la presupunerea că vor dispune la infinit de 
combustibili fosili ieftini. 

Cel de-Al Treilea  Val este saltul pe care-l face civilizaţia industrială către o altă etapă 
evolutivă, post industrială – a eliberării cvasicomplete a omului de munca fizică brută; este vorba 
despre civilizaţia tehnotronică, cea a impunerii inteligenţei artificiale şi a cuceriri spaţiului cosmic. 

Toffler consideră că suntem practic ultima generaţie a unei civilizaţii străvechi şi, simultan, 
prima generaţie a uneia noi care va trebui să utilizeze o mare varietate de surse de energie pentru a-
şi acoperi necesităţile în continuă creştere.  

O nouă civilizaţie este în curs de formare. Una dintre problemele importante pe care o ridică 
această ”naştere” este aceea a modului în care noi cei vechi ne inserăm în ea, a modului în care 
reuşim sau nu să ne adaptăm la cerinţele unui mediu din ce în ce mai putin natural şi mai dominat 
de inteligenţa artificială, a modului în care reuşim să ne găsim timp pentru activităţi de recreere şi 
deconectare.  

Dacă privim cu atenţie în jur observăm efectele societăţii de tranziţie, prin care au trecut şi ţările 
puternic industrializate care au paşit deja pragul civilizaţiei tehnotronice: lipsa activităţilor fizice, 
alimentaţie dezechilibrată, sedentarism, obezitate cresterea procentului de sinucideri în rândul 
tinerilor, a alcolismului şi consumului de droguri, răspândirea depresiei nervoase, a vandalismului şi 
criminalităţii. Viaţa de zi cu zi în societatea actuală este extrem de obositoare, iar desfaşurarea ei 
”pe muchie de cuţit” face ca stresul nervos să nu scadă nici în timpul liber. Tensiunea nervoasă 
acumulată la serviciu, la şcoală, pe stradă nu dispare nici acasă, în sânul familiei. Milioane de 
oameni din întreaga lume se plâng nu numai de lipsa de relaţii cu semenii din jur, ci şi de faptul că 
se simt rupţi de instituţiile din care fac parte.  

Cum s-ar putea ameliora efectele acestei epoci de tranziţie: mergând la cauzele ce au dus la 
sentimentul de izolare umană şi socială, lipsa comunicări directe de la om la om, de la suflet la 
suflet. Cu toate că trăim într-o epocă cu multiple mijloace de comunicare la distanţă, traim un 
paradox, nu reuşim să comunicăm. Familia, care din cauze economice şi sociale este atât de 
dezbinată în ziua de azi, este sau ar trebui să fie prima comunitate care pune bazele comunicări şi 
relaţionării, a doua este şcoala. Societatea spre care ne îndreptăm are intenţia de a-i activa funcţiile 
atrofiate ale familiei, de a regândi relaţiile desconsiderate de familia tip nuclear şi de a reintegra în 
statusul familial pe aceia pe care ritmul trepidant al societăţii industriale i-a internat în azile de 
batrâni sau orfelinate, de a construi spaţii de agrement pentru desfaşurarea  activităţilor în timpul 
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liber, de a iniţia activităţi sportive, culturale şi artistice. Şcolile înseşi ar putea să contribuie mult 
mai mult la crearea acestui sentiment de apartenenţă, renunţând la notările individuale care 
promovează o concurenţă acerbă pentru o notă cât mai mare împingând tinerii la o competiţie oarbă 
în care primează interesul propriu în detrimentul cooperării şi solidarităţii, cultivând şi menţinând 
interesul tinerilor pentru studierea disciplinelor artistice (muzica, desenul, dansul, teatrul, 
arhitectura), practicarea sportului atât în şcoală cât şi timpul liber duc la formarea unei personalităţi 
umane la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă. Şcoala are un rol decisiv în cultivarea 
diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi de manifestare a talentelor, de petrecere organizată a 
timpului liber prin activităţile extraşcolare. Acestea vin în întâmpinarea nevoii naturale a copiilor de 
a se dezvolta simultan atât pe plan intelectual, sportiv şi artistic sau pur si simplu de a aprofunda o 
anumită materie sau anumite cunoştinţe.  

Ideea de timp liber este vehiculată încă din antichitate. Încercând o definiţie, Aristotel spunea că 
timpul liber nu înseamnă sfărşitul muncii, ci , dimpotriva, munca înseamnă sfârşitul timpului liber. 
Acesta trebuie consacrat artei, ştiinţei, filozofiei. Astăzi, conceptul de timp liber cunoaşte o largă 
circulaţie. Denumit” loisir”, leisure”, ”freizeit” tradus prin ”răgaz”, ”ocupaţie plăcută”, ”pe îndelete, 
în tihnă ”, înţelesul nu este diferenţiat în prea mare măsură de la popor la popor. Timpul liber se 
constituie dincolo de obligaţiile  şcolare, profesionale, familiale sau sociale. Timpul liber diferă de 
la un tip de societate la altul, depinzând în general de gradul de dezvoltare socio-economică a 
societăţii respective. 

Educaţia pentru timpul liber ar trebui transferată de la nivelul familiei, la nivelul şcolii: 
 mai întâi pentru că cele mai multe dintre familiile actuale nu ştiu nici ele încotro;   
 pentru că tranziţia se reflectă în viaţa familiilor care sunt nepregătite în cea mai mare parte 

pentru tranziţie; 
 le lipseşte "timpul" necesar a fi dedicaţi educaţiei copiilor; 
 nu au capacitatea gestionării propriului timp disponibil astfel încât să se dedice şi educării 

copiilor în acest sens; 
 pentru că de cele mai  multe ori, copiilor le lipseşte exemplul modelului de familie şi de 

viaţă personală împlinită. 
Aici intervine şcoala prin activitaţile non-formale îndrumate de cadru didactic  situaţiile din 

cadrul extracurricular ce au o identitate proprie. 
Educaţia non-formala a fost definită de catre J.Kleis(1973) drept ,,orice activitate educaţională, 

intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este 
adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi 
al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (disciplina impusa, 
efectuarea temelor etc.)             

Educaţia non-formală: 
 este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare nu pe cel de predare; 
 demitizează funcţia de predare şi răspunde adecvat necesităţilor concrete de acţiune; 
 propune participanţilor activităţi diverse şi atractive, în  funcţie de interesele acestora, de 

aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor; 
 contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a participanţilor 
 creează ocazii de petrecere a timpului liber; 
 valorifică oportunităţile oferite de internet, televiziune, calculatoare; 
 este nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea 

strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă; 
 răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente. 
După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia dincolo de 

procesul de învăţământ, apare sub doua aspecte principale: 
  1. Educaţia informală, reprezentând influenţa incidentală a mediului social, transmisă prin 

situaţiile vieţii de zi cu zi. Ne referim aici la viaţa de familie, dar şi la influenţa comunităţii sociale, 
a grupurilor de prieteni, a mass-media. 
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   2. Educaţia non-formală, care se realizează sub egida unităţilor  din sistemul de învăţamânt, 
fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ, independente de sistemul de învăţământ dar ale 
căror obiective educaţionale sunt în consonanţă cu cele ale şcolii. 

În cadrul celor două apar diverse situaţii cu efect formativ. 
In ,,Teoria situaţiilor educative” de Mircea Stefan se face  o împărţire pe categorii de situaţii 

extracurriculare astfel: 
După conţinutul dominant al activităţii desfaşurate distingem: 
 activităţi cu conţinut cultural artistic, spiritual (ansambluri de dansuri populare, cenacluri, 

redactarea unei reviste şcolare, un spectacol de teatru etc); 
 activităţi cu conţinut ştiinţific şi tehnico – aplicativ (un cerc de aeromodele, electrificarea 

unei tabere, etc); 
 activităţi sportive ( o echipă de oină, o demonstraţie sportivă, participarea la un meci etc) 
 jocuri distractive; 
 activităţi de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale, la înfrumuseţarea şcolii, la 

îmbogăţirea materialului didactic; 
Activităţi de exercitare a  vieţii democratice de grup (decizii colectice ,,distribuirea 

responsabilităţilor, aprecierea rezultatelor, alegerea unor lideri etc). 
În mare masură elevii iniţiază singuri  aceste situaţii, le proiectează şi le evaluează. 
Dupa cadrul de organizare al situaţiilor non-formale, distingem: 
 activităţi de cerc: aici se includ şi echipele sportive, formaţiile muzicale, cenacluri literare, 

atelierele de creaţie tehnică etc: 
 activităţi de masă (serbarile, excursiile, evocări istorice etc); 
 activităţi individuale (de creaţie literară, artistică, tehnică, de antrenament sportiv, de 

vizionare a unor spectacole etc). 
Situaţii în care se pot desfăşura aceste activităţi sunt fie în cadrul şcolii, fie în cadrul cluburilor 

sportive, tabere şcolare sau alte instituţii aflate sub egida şcolii. 
Coordonatorii acestei forme de educaţie îşi joacă discret rolul, sunt animatori, moderatori, cadre 

didactice care trebuie să dea dovadă de multă flexibilitate şi entuziasm, adaptabilitate si rapiditate în 
adoptarea variatelor stiluri de conducere a activităţii, în funcţie de nevoile educatului.  

Situaţiile din cadrul extracurricular non-formal, organizate fie în şcoală, fie de diverse 
organizaţii sunt de regulă situaţii de grup, chiar dacă în desfăşurarea lor fiecare elev îşi trăieşte şi 
propria sa situaţie personală. Ele presupun o activitate comună, cu ţeluri comune, ceea ce nu 
exclude ca fiecare elev să aibă sarcini individuale în realizarea acestor ţeluri. De aici decurge o 
valenţa educativă foarte importantă în aceasta societate  în continuă mişcare şi o permanentă viteză, 
aceea de a permite relaţii interpersonale şi de grup, altele decât relaţiile obişnuite în procesul de 
învăţământ având o funcţie social-integrativă. 

Mai desprindem şi o valenţă formativă a situaţiilor educative extracurriculare, ele servind 
dezvoltării copiilor atât sub aspect cognitiv, lărgind orizontul lor de cunoaştere şi îmbogăţindu-l 
cultural, cât şi sub aspectul formării lor morale şi spirituale, fiind o intregire a educaţiei şcolare prin 
noi experienţei de viaţa. Multe activităţi extracurriculare răspund mai bine intereselor, înclinaţiilor 
şi aptitudinilor personale ale elevilor, care nu-şi găsesc întotdeauna prilej de manifestare în clasă. 

Activităţile extracurriculare variază potrivit vârstei şcolare: preşcolari, elevii ciclului primar, 
preadolescenţi şi adolescenţi. 

Preşcolarul în cunoaşterea acţiunilor ca orientare şi succesiune în timp încearcă să-şi satisfacă 
nevoia de mişcare şi manifestare a afectivitaţii. Antrenat în jocuri de mişcare (dans, sport) învaţă de 
fapt să respecte reguli şi să-şi dezvolte simţul timpului. 

Elevul din ciclul primar a trecut de la nevoia de mişcare la sentimentul bucuriei şi 
responsabilităţii propriilor activităţi. In organizarea timpului este antrenat într-o "odihnă activă": 
lectura, cunoasterea mediului ambiant, arta, cultura, sportul - în aceste activităţi îşi cunoaşte şi alte 
componente ale propriei personalităţi. Obişnuit cu sarcinile şcolare şi îndeplinirea lor în programul 
din timpul şcolii, elevul claselor I-IV este susţinut în a învăţa valoarea timpului său prin jocuri 
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practice şi jocuri semantice ale noţiunii de "timp". Sentimentul de bucurie în desfăşurarea propriilor 
activităţi se uneşte cu interesul pentru participare  la aceastea. 

Elevul preadolescent, pentru a-şi organiza timpul liber trebuie mai întâi să-şi identifice resursele 
”timpului” ca timp al său şi să-şi dorească îmbunătăţirea (performanţa) acţiunilor sale- atunci el şi-a 
caştigat ”timpul” şi l-a înţeles. 

Modalităţi de organizare a activităţilor din timpul liber  pentru preadolescent sunt multiple: 
sport, muzica, lectura, excursii, calculator, televizor, reviste, cercuri culturale şi artistice etc, toate 
sunt surse de informare şi dezvoltare a umorului, inteligenţei unei persoane. 

La toate transformările prezentate anterior adolescentul aduce sentimentul "responsabilităţii fată 
de sine", adică o deprindere de utilizare raţională a timpului său  liber, astfel că acţiunile lui devin 
acele modalităţi de relaxare personală pentru refacerea tonusului afectiv optimist. 

Aceste etape de viaţă, de dezvoltare biologică şi cognitivă prezintă în modul cel mai firesc o 
"înţelegere proprie" a organizării timpului bazată pe educaţie şi personalitate. 

Pentru a da valoare acţiunilor extraşcolare efectuate de elevi înseamnă de fapt să dai valoare 
elevului si să-l consideri o persoană capabilă de a-şi cunoaşte şi de a cultiva propriile interese.  
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Activitățile extrașcolare 
 
 

Nedelcu Cristina Monica 
 
 
Școala românească a secolului XXI  are în centrul atenției  elevul, nevoile, trebuințele și 

dorințele acestuia. Este laboratorul care favorizează  dezvoltarea  creativității, formarea capacității 
de a se exprima liber, a  deprinderilor de cooperare, de participare activă la viața clasei și nu numai.  

Elevul se află într-o perioadă de conturare și modelare a personalității sale, descoperă și se 
redescoperă, învață să învețe, să asculte, să accepte, să creeze, să-și analizeze propriile trăiri, 
sentimente, gânduri.  În acest cotext, activitățile extrașcolare reprezintă o formă complemetară a 
vieții și ca instrument de integrare pe piața muncii. 

Să nu uităm că fiecare elev vine cu ,,povestea lui”  - mediul familial, religia, sănătatea, temerile 
și aspirațiile, ambiții și sete de cunoaștere, de comunicare și de cooperare. Relațiile cu ceilalți 
pornesc din nevoia de socializare, de sprijin și de a fi înțeles și a înțelege lumea în care trăiește. 

Datoria noastră, a cadrelor didactice, este de a cunoaște cât mai bine aceste aspecte, de a-l 
întreba despre nevoi, preocupări, anxietăți, să înțeleagă și ceea ce nu ,,spune”.  Cu siguranță, orele 
dedicate acestor tipuri de activități permit elevului să mediteze, să dezvăluie concepții despre  viață 
și despre lume,  să își clădească propriul sistem de valori și să se formeze civic.  

De pildă, o activitate extracurriculară desfășurată în perioada cercetării didactice privind 
integrarea activităților formale – nonformale – informale în studiul fabulei, a fost conceperea unui 
calendar cu caracter informativ și beletristic având ca scop dezvoltarea simțului estetic și etic, 
punerea în valoare a aptitudinilor și intereselor elevilor, promovarea în comunitate a unor 
valori/principii morale și culturale. Au primit această idee cu entuziasm, au lucrat cu simț de 
răspundere și fiecare pagină de calendar a devenit o pagină de jurnal ... s-au deschis asemenea unei 
flori în razele blânde ale soarelui. Au fost atenți până la cel mai mic detaliu: culoare, design, mesaj. 
Au căpătat încredere în forțele proprii, iar lucrul în echipă, responsabilitatea și inovația sunt câteva 
câștiguri unui astfel de demers.  

O altă activitate a fost spotul publicitar, o provocare ce a avut ca scop dezvoltarea abilităților de 
muncă intelectuală și creativă, inițiativa, inovația, plăcerea de a contribui la promovarea imaginii de 
sine și a mediului în care activează, capacitatea de a învăța independent, interes pentru studiu, 
dezvoltarea deprinderilor și priceperilor de realizare a textului publicitar – promovarea într-un mod 
concis și atrăgător a produsului pentru a convinge publicul de utilitatea sa și realizarea unei imagini 
standard a unui profil etic, estetic și social. Fiecare elev a răspuns acestei provocări reușind să 
promoveze valori precum armonie, pace și dragoste față de semenii noștri. 

,,Maratonul fabulelor” este o altă activitate extracurriculară ce contribuie la întărirea unor 
calități morale precum: răbdarea, toleranța, tenacitatea, stăpânirea de sine, onestitatea, 
autocontrolul. Concret, au creat un câmp cu 20 de destinații numerotate desenate pe o coală duplex, 
anumite destinații (căsuțe) având câteva sarcini de lucru sub forma unor provocări (ex. Te provoc să 
spui o fabulă care ți-a plăcut cel mai mult de George Topîrceanu ), pedepse (ex. Răspunde în locul 
partenerului din dreapta ta la întrebarea: care este definiția fabulei?) și recompense (ex. Ferește-te 
de oaia de la căsuța 10, acolo e lupul deghizat ). Pionii folosiți au fost acei stickies ori figurinele 
descoperite în minunatul ou Kinder. Ne-am stabilit împreună o bibliografie de volume de autor pe 
care am construit cele trei tipuri de sarcini. S-au constituit 5 grupe de câte 4 elevi. Fiind 19 de toți, 
eu am acceptat rolul de partener în cadrul unui grup. Grupul care reușea să ajungă la final, obținea o 
diplomă. 

Să nu uităm că jocul rămânea cea mai îndrăgită activitate care creează armonia, bucuria, 
momente în care uităm cu totul de anumite probleme cu care ne confruntăm uneori. 

Cele trei tipuri de activități extracurriculare prezentate sunt de tipul celor desfășurate în afară 
clasei, sub forma unor ateliere teoretice și practice.  

805



 

Prin urmare, elevul își formează o morală sănătoasă, devine conștient de menirea sa, de rolul pe 
care îl va îndeplini mai târziu ca adult în vederea contribuirii la construirea unei societăți 
înfloritoare și armonioase. Ca adult, va dovedi independență, inițiativă și creativitate, va lua 
deciziile corecte și va transfera de la o activitate la alta cunoștințele asimilate și deprinderile 
formate. 

Activitățile extrașcolare înregistrează o îmbunătățire a atitudinii și comportamentului elevului 
sub aspect social, comunicativ, personal și moral.  
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ROLUL EDUCAȚIONAL AL EXCURSIEI DE STUDIU  
ÎN CADRUL ACTIVITĂȚIOLR EXTRAȘCOLARE 

 
 

NEDELCU GEANINA- 
Colegiul Național” Alexandru Vlahuță” Râmnicu Sărat 

 
 
Un mijloc educațional important în raport cu dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului ce-i 

oferă acestuia oportunitatea de a observa, de a cerceta, de a cunoaște în mod direct o mare varietate 
de aspecte, marcând astfel progrese în dezvoltarea personală este excursia. Aceasta înlesnește 
educarea şi dezvoltarea simţului estetic, stârneşte dragostea pentru natură și respectul pentru 
frumusețile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia păstrând în memorie 
unele momente ce pot fi de neuitat pentru ei pentru tot restul vieţii. 

Scopurile vizate꞉ 
-Realizarea unei atitudini pozitive față de istorie , cultură și civilizație. 
-Dezvoltarea spiritului de observaţie, formarea unor deprinderi  
-Lărgirea orizontului didactic, realizând legătura dintre teorie si practică. 
Excursia de studiu a constituie un mijloc important de călire a organismului de cunoaștere și 

dezvoltare şi de unitate a colectivului, concluzionând că pe teren, în comparaţie cu sala de curs, 
conţinutul informativ al lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere  a elementelor adiacente care 
definesc categoria de noţiuni propusă în studiu. 

Pe toată durata excursiei se fac înţelese legăturile cauză-efect între componentele mediului, 
conotațiile istorice si sociale ale obiectivelor vizitate. 

Excursia de studiu a respectat parcurgerea unor etape: pregătitoare, organizatorică, de instruire a 
colectivului de elevi  pentru a fi capabili să realizeze obiectivele propuse pe parcursul activităţilor, 
dar și valorificarea rezultatelor, fiind prilejuri ideale în care  profesorul îi poate face pe elev să 
înţeleagă, evoluţia fenomenelor  naturale din mediul înconjurător, aceștia luând contact direct cu 
realitatea înconjurătoare,  a celor istorice, culturale și sociale interesul pentru studiul acestor 
discipline lărgindu-se. 

Se porneste de la formarea unei atitudini pozitive a elevilor fața de informare, la nivelul 
instituției noastre, politica documentară fiind integrată în politica educațională, prin metodele 
folosite evidențiindu-se activitățile de tip non formal. 

Au fost necesare aceste activități de în scopul dezvoltării personale, ca elevii să înțeleagă, că 
primul pas spre cunoaștere este informarea corectă. 

Aceasta acțiune pedagogică si-a dorit să promoveze în rândul tinerilor ideea de informare, 
gestionare și organizare corectă a informațiilor, promovarea unor obiective culturale valorice din 
istoria orașelor. 

Dacă în viața de zi cu zi elevul se informează spontan, la Târgurile de Carte sau biblioteci elevii 
constată că în știință informarea se face sistematic, potrivit unor reguli riguroase. Vizita la acest 
obiective și-a propus conducerea elevului înspre construcția cunoașterii individuale, prin asimilarea 
de noi cunoștințe, o altă formă comportamentală (liniștea, ordinea și disciplina din interiorul 
instituțiilor de studiu), redescoperirea unor valori umanitare la care accesul este neîngrădit. 

Despre pasiuni, lupte pentru putere, înfrângeri și biruințe, despre trecut și prezent,  elevii află cu 
ajutorul profesorilor, străbătând străzile vechi ale orașelor medievale. 

Elevii au beneficiat de programe educative de vizitare în spațiul muzeelor, cu condiția asistării 
lor de către cadre didactice, în cadrul cărora tinerii au fost informați despre rolul instituției în 
patrimoniul cultural național. 

Traseul de urmat este  marcat de prezența personalul de ordine și supraveghere, iar în câteva 
încăperi chiar a personalului de prezentare, ca și de nelipsitele cordoane roșii de interdicție. O parte 
din explicațiile sunt furnizate în câteva săli de către personalul de prezentare, iar locația 
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fotografiilor se stabilește în parte prin notarea denumirii la fața locului, pe măsura parcurgerii 
traseului, dar și prin compararea cu alte fotografii similare prezentate pe site-ul oficial.  

În concluzie, consider că excursiile de studiu contribuie la creșterea interesului elevului pentru 
studiu, măresc orizontul geografic al copiilor, fac legătura dintre teorie și practică și sunt bune 
ocazii de cunoaștere.  

În acest cadru, elevul se simte mai puțin îngrădit de anumite reguli existente în școală sau acasă, 
și de aceea, în excursii întâlnim o stare de relaxare, care permite manifestarea personalității sub o 
formă mult mai variată, această activitate fiind un bun prilej cu ajutorul căreia se cultivă relațiile de 
grup, se dezvoltă spiritul de prietenie, de disciplină, se creează legăturile care se pot transforma în 
prietenii de durată. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă 

  

Prof. înv. Preșc. Nedelcu Matei Gheorghița                                                 
Grădinița cu Program Prelungit “Inocența”, Găești, Dâmbovița 

 

Evoluția şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune alternarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

În zilele noastre, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copiii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 
ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale 
domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice 
cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – 
participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze 
limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 
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Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D. I. Nolte). 
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PROIECTELE ȘCOLARE DE MEDIU,  
ALTERNATIVĂ ÎN CADRUL  ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

NEDELCU OVIDIU EUGEN- 
Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Râmnicu Sărat 

 

 
 

Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în cadrul proiectelor școlare de mediu are rolul de a 
creea o noua atmosferă în grupurile de lucru, elevii sunt dornici de a participa la acțiunile propuse, 
profesorii sunt deschiși, dornici de a colabora cu elevii lor, într–un context non–formal, inovator, 
altfel decât  cel specific unei ore de curs. 

 
Proiectele școlare de mediu au în vedere actualizarea  evoluției fenomenelor naturale și 

problematica actuală a vieții sociale și economice, toate privite într–o strânsă legătură. Ele pot 
explica și exemplifică concepte de geografie fizică și regională, de geografie umană și economică, 
urmărind fixarea unor noțiuni și aplicarea lor în viața cotidiană. În afară de școală și familie și 
comunitatea ca întreg trebuie implicată în acțiunile ecoprotective prin elaborarea unor proiecte de 
colaborare în care sa fie implicați și elevii. De asemenea, comunitatea poate sa implice mass media 
locală și voluntari ai ONG–urilor în realizarea unor activități informativ- formative pe teme 
ecoprotective. 

 
Conceptul de dezvoltare durabilă, laitmotivul, proiectelor de mediu, s–a cristalizat în timp, pe 

parcursul mai multor decenii, în cadrul dezbaterilor științifice aprofundate pe plan internațional și a 
căpătat valențe politice precise în contextul globalizării.  

 
Acum, prin intermediul activităților extrașcolare se pot pune în practică acțiuni menite să iasă 

din contextul ambigu politic și concretizeze principiile dezvoltării durabile la scară abordabilă și 
realistă și să creeze în rândul copiilor abilități, calități, responsabilități și să înțeleagă rolul lor în 
viață cotidiană.  

 
În general obiectivele proiectelor școlare de mediu sunt centrate pe atingerea  unui sistem de 

competențe generale și specifice corelate cu cele specifice ariilor curriculare, urmărindu–se însă 
concretizarea și a altor dimensiuni educaționale: dimensiunea geoecologică, culturală, europeană, 
dimensiunea interdisciplinară, metodologică, aspecte care țin de latura socială, civică și umanistă. 

 
Activitățile promovate în cadrul proiectelor contribuie la dezvoltarea competențelor cheie pentru 

educația pe parcursul întregii vieți în ceea ce privește următoarele domenii: competențe de bază în 
științe, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilitate și exprimare cuturală, competențe sociale și 
civice. 

 
Acțiunile sunt centrate pe elevi deoarece reprezintă o modalitate de a li se oferi un nou orizont 

de așteptare, al responsabilizări și maturizării,  al înțelegerii modului în care ei trebuie să acționeze 
activ în viața cotidiană.  

 
Tot în acest sens acțiunile au la bază și promovează un sistem de valori și atitudine: atitudinea 

pozitivă față de educație, cunoaștere, societate, cultură, civilizație, respectul pentru diversitatea 
naturală și umană, conservarea și ocrotirea mediului de viață, disponibilitatea pentru învățarea 
permanentă, utilizând metode și tehnici noi de investigare independentă, disponibilitatea pentru 
abordarea unor noi proiecte tematice. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE – 
“ O OAZĂ  ÎN DEŞERT”  PENTRU  PROCESUL  INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
 

Prof. înv. primar NEDESCA RODICA MARIOARA 
C. N. I. “ CARMEN SYLVA” Petroşani, Hunedoara 

 
 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar oferind cele mai 

eficiente modalităţi de formare a trăsăturilor copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletului lor. Oricât de bine organizată ar fi şcoala, 
oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care-l transmite elevilor, nu poate potoli setea de 
cunoaştere, de investigare, de creativitate, de nestăvilită curiozitate specifică vârstei celor mai mici 
învăţăcei. 

Copiii au nevoie de acţiuni antrenante, deosebite, efectuate locaţii deosebite, spre exemplu, 
altceva decât o lecţie clasică, într-o sală de clasă. Îşi doresc să viziteze locuri, muzee, case 
memoriale din zone geografice diferite, să afle despre cultura şi tradiţiile locuitorilor, să 
interacţioneze direct cu toate acele aspecte, iar impactul este de altă factură şi învăţarea mult mai 
temeinică şi de calitate.  

Mediul în care se desfăşoară aceste acţiuni trebuie să fie stimulativ şi diversificat, să ofere 
conexiuni interdisciplinare, să îmbine activităţile intelectuale cu cele emoţional afective. Elevii 
participă cu entuziasm dacă sunt solicitaţi să se implice în organizarea acestor proiecte, prin 
pregătirile ce se fac înaintea desfăşurării, sunt responsabilizaţi, primesc sarcini de lucru, individual 
sau în echipă, manifestând solidaritate şi ajutorare reciprocă, dezvoltându-şi spiritul critic şi 
autocritic, dezvoltând atitudini democratice. 

Fie că vorbim despre drumeţii, excursii tematice, spectacole de teatru sau muzicale, serbări 
şcolare ori alte tipuri de concursuri şi competiţii, este foarte important sprijinul din partea părinţilor, 
rudelor, apropiaţilor acestora, deoarece simpla lor prezenţă trezeşte în copil energia de a-şi învinge 
timiditatea atunci când este pe o scenă sau de a demonstra independenţa în diferite situaţii, pe care 
le poate rezolva singur de acum înainte. 

Indiferent de tematica aleasă (Serbare de Crăciun, Serbare Pascală, Ziua Mamei, Ziua Copilului, 
1 Decembrie - Ziua României, etc.) serbările încărcate de tradiţie, faptul că îmbracă costume 
populare precum străbunicii şi bunicii lor, cântecele şi jocurile populare, confecţionarea recuzitei 
pentru împodobirea sălii de spectacol, perioada de repetiţii şi pregătiri, dorinţa sinceră de succes 
sudează colectivul clasei, evaluează munca şi talentul, transformă în satisfacţie publică străduinţele 
fiecăruia, ajutând la afirmarea şi formarea personalităţii pozitive. 

Vocaţia de învăţător, dragostea pentru copii, bucuria de a vedea părinţii cu emoţii când copiii lor 
evoluează pe o scenă, continuă frumoasa tradiţie de a organiza serbări emoţionante, prilej de 
bucurie sufletească, manifestare inedită a valenţelor native, gata de a oferi zâmbete, flori sau lacrimi 
de bucurie şi recunoştinţă. 

Interdisciplinaritatea înseamnă principiu şi modalitate de restructurare a conţinuturilor care 
contribuie la eficientizarea procesului instructiv-educativ. În aplicarea acesteia, dascălul este un 
model sau chiar un ideal pentru şcolar, care se va automodela după modelul oferit. Atitudinea 
interdisciplinară a învăţătorului presupune separarea esenţialului de neesenţial, ţinerea sub control a 
unui câmp mare informaţional, manipularea acestei avalanşe de date, informaţii, includerea lor într-
un sistem, într-un tot unitar clar, logic, venit în sprijinul memoriei, logicii şi aplicării tuturor 
cunoştinţelor în practică. 

“Actorul principal” va conduce din umbră cu multă dibăcie, formulând obiective ce urmează a fi 
realizate, creând situaţii problemă, care să pună elevii în contexte noi, să caute conexiuni între date 
spre a rezolva situaţiile. Procesul educaţional “îmbracă” forme de muncă didactică complementare 
lecţiilor obişnuite care aduc o “respiraţie proaspătă” actului educativ, în sine. Implicarea directă, 
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utilizarea resurselor informaţionale, întocmirea unor colecţii, sistematizarea şi organizarea datelor, 
îi antrenează pe micii şcolărei, îi determină să îndrăgească aceste activităţi uşurându-le învăţarea. 

Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de natură şi frumuseţile 
ei, ci şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Educaţia ecologică, componentă a “noii 
educaţii”, îşi propune să-l conducă pe elev spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra 
realităţii, să-l incite la acţiuni benefice, de ecologizare, să devină conştient de valoarea sănătăţii 
noastre şi a generaţiilor viitoare. 

Obligaţia noastră este să-i conştientizăm de importanţa unui mediu de viaţă curat, să le formăm 
deprinderi de comportament adecvate unui cetăţean care luptă pentru o viaţă sănătoasă pe această 
planetă, mult încercată de dezechilibre şi calamităţi naturale. Activităţile desfăşurate în mijlocul 
naturii sunt mobilizatoare, elevii aplicând cunoştinţe dobândite în cadrul materiilor de studiu şcolar, 
militând pentru colectare selectivă şi reciclarea unor deşeuri. Sunt foarte creativi, confecţionează 
costume din diferite materiale reciclabile (pet-uri, ziare, pungi de plastic/hârtie) defilând la parade, 
mândri de rezultatele muncii lor. 

Curiozitatea şi interesul permanent faţă de tot ce îi înconjoară, stabilirea relaţiilor cauzale, 
socializarea şi munca în echipă, bucuria de a-şi aduce aportul la toate activităţile extracurriculare, 
contribuie la educarea tinerei generaţii, prin exemple de bună practică, ce rămân adânc întipărite în 
mintea şi sufletul copiilor. 

Îmbinarea tuturor materiilor (educaţie muzicală, ştiinţe ale naturii, istorie, geografie, literatură, 
religie, educaţie civică, matematică, joc şi mişcare, etc.) confecţionarea de diplome şi stimulente ce 
vor fi acordate în etapa evaluării, lucrările artistice, plastice şi literare, confecţionarea unor albume 
foto cu amintirile acţiunilor, compunerea unor probleme matematice, redactarea unor compuneri, 
activităţile practice efectuate, punerea în scenă a unor scenario cu tematici diverse, toate realizate 
într-un context relaxant, oferind relaţii apropiate între copii şi dascăli, cu siguranţă conlucrează şi 
influenţează dezvoltarea armonioasă a elevului, realizând obiectivul primordial şi principal al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

 
 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR NEGOESCU CAMELIA 
ŞCOALA  PRIMARĂ SÂNBOTIN, LOC DĂEȘTI, JUD. VÂLCEA 

 
 
Optimizarea procesului instructiv – formativ a fost şi este în continuare principala preocupare a 

personalului din catedrele de profil ale instituţiilor noastre, din compartimentele instrucţie şi 
educaţie. 

La copilul de vârstă şcolară mică, dezvoltarea este strâns legată de activităţile desfăşurate în 
şcoală şi în afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. De aceea, trebuie acordată o grijă 
mare particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului, mai ales în alegerea metodelor care 
urmează a fi folosite în munca cu şcolarul mic. 

Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată revoluţie în învăţământul din şcoala românească. 
Astfel că, în locul unei şcoli care punea în centrul preocupărilor sale conţinutul învăţământului şi 
învăţătorul, nesocotind cerinţele elevului, astăzi este promovată şcoala în care elevul este considerat 
pionul principal, şcoala care ţine seama de interesele şi trebuinţele lui specifice, permiţând acestuia 
împlinirea sa. 

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente devine o realitate. 

Educaţia extracurriculară are un rol important în formarea personalităţii elevilor, deoarece 
educaţia realizată prin procesul de învăţământ nu epuizează influenţele formative exercitate asupra 
lor. 

Organizând timpul liber al elevului în funcţie de dorinţele lui oferă destindere, recreere, 
încredere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea de a se afirma, de a-i recunoaşte aptitudinile. 

Spre deosebire de activitatea şcolară, în activitatea extraşcolară pot fi implicate comunitatea 
locală prin parteneriatele încheiate cu diversele instituţii locale, părinţii elevilor.  

Valenţele formative ale activităţilor extraşcolare sunt: 
 dezvoltă creativitatea elevilor prin: compoziţii plastice, creaţii literare, colaje, teatru literar, 

carnaval, dans. 
Iată câteva aspecte: 
 dezvoltă personalitatea elevilor deoarece angajează atât elavii timizi cât şi pe cei slabi la 

învăţătură , temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare, autodisciplinează elevii prin 
acceptarea regulilor, prin asumarea responsabilităţilor, cultivă capacitatea de comunicare, dezvoltă 
comportamente şi atitudini democratice. 

 familiarizează elevii cu trecutul istoric al comunităţii prin participarea la festivităţile 
dedicate evenimentelor istorice, excursii tematice pentru cunoaşterea elementelor de istorie ale ţării 
noastre, concursuri pe teme de istorie, întalniri cu veteranii de război, cunoaşterea valorilor 
tradiţionale locale.  

 facilitează implicarea părinţilor în activităţi educative organizate în şcoală prin participarea  
la activităţi în parteneriat cu alte şcoli sau instituţii, şezători, activităţi comune părinţi-copii. 

Tipuri de activităţi: 
 serbări şi festivităţi- contribuie la dezvoltarea artistică a elevului precum şi crearea unei 

atmosfere sărbătoreşti.Prin serbări se evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului 
clasei.Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a fi 
conştient că în funcţie de participarea sa depinde reuşita serbării şcolare. 

 concursurile şcolare, care trezesc interesul elevilor pentru diferite arii curriculare, făcând 
cunoscute posibilităţile elevilor. 
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 excursiile şi drumeţiile sunt activităţi cu caracter atractiv, asigură o educaţie completă 
deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor.  Excursia este cea mai completă 
formă de educare a elevilor, prin multitudinea de aspecte ale vieţii – istorice, sociale, geografice, 
civice, culturale – pe care le înglobează.                   

 proiectele educaţionale şi parteneriatele încheiate cu alte instituţii (şcoli, muzee, instituţii 
de cultură) ajută elevii să intre în contact direct cu problemele noi ale sau comunităţii din care fac 
parte. 

Activităţile extracurriculare îmbină munca individuală cu munca în echipă şi în colectiv, 
dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă, implică întreg colectivul, elevul devine obiect şi subiect al 
actului de instruire şi educare, îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială, stabilesc 
relaţii de colaborare şi comunicare între membrii unui grup, elevii învaţă să trăiască în grup şi să 
aparţină unui grup. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  
ÎN DEZVOLTAREA APTITUDINILOR PRŞCOLARILOR 

 
 

Prof. Înv. Preșcolar NEGOIȚĂ VERONICA 
Grădinița Nr. 272, București 

 
 
Activităţile extraşcolare îşi au rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 

noştri.  
Educaţia prin intermediul acestor activităţi urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii acumulează în cadrul activităţilor 
instructiv-educative. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictură.  

Excursiile si taberele scolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait şi au creat opere de artă. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară prin care copilul face cunoştinţă 
cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor 
în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 
impresii puternice.  

Serbările şi festivităţile - marchează evenimentele importante din viaţa preşcolarului. Din punct 
de vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a copilului precum şi 
în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă copiilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare, mai 
puţin seminificativ.  

Concursurile şcolare - sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul copilului pentru diferite 
arii curriculare. Dacă concursurile organizate de către cadrele didactice în sala de grupă sunt 
organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de iniţiativă al copiluiui, îi va oferi ocazia să 
se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor 
toate cunoştinţele.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic  are, prin 
acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
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dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru 
viaţă. 

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune grupa de preşcolari. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Impactul pozitiv al activităților extracurriculare asupra alevului 

 
 

Prof. Negrea Dorina 
Școala Gimnazială “George Coșbuc” Tg. Mureș 

 
 
Educația îndeplinește funcțiile de informare  și de formare a omului din punct de vedere 

intelectual, moral, artistic și fizic. 
Procesul educațional presupune și forme de muncă didactică complementară activităților 

obligatorii. Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea 
nu epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. 

Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul 
bine stabilit în formarea personalității tinerilor. 

Activitațile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 
și util și de a-l transforma într-o sursă educațională. 

Activitățile complementare concretizate în excursii și drumeții, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează 
anumite sentimente. 

Copiii acumulează o serie de cunoștințe dacă sunt puși în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură. 

Cadrul didactic are prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut și mai temeinic obiectivul principalal 
școlii și al învățământului primar-pregătirea copilului pentru viață.  

 
1. Vizitele 

Vizitale programate la muzee, monumente, case memoriale, unități economice constituie un 
mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice, istorice și economice ale țării. Ele oferă elevilor 
privilegiul de a observa obiectivele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în 
desfășurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric, de viața și activitatea 
unor personalități de seamă,relațiile dintre oameni și rezultatele concrete ale muncii  lor. Toate 
acestea stimulează activitatea de învățare, întrgesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în 
cadrul lecțiilor.  

Vizitele parcurg aceleași etape ca și excursiile și se pot desfășura cu scopul studierii unei teme 
în timpul activității sau în faza recapitulării și evaluării acesteia. 

Pentru ca vizitele să-și atingă obiectivele trebuie să fie bine organizate și să se desfășoare în 
condiții confortabile de deplasare, să fie din timp anunțate pentru ca personalul locului vizitat să nu 
fie luat prin surprindere și să fie cooperant, să se stabilească clar obiectivele vizitei (de informare, 
documentare, orientare școlară și profesională); să se discute învățămintele, impresiile, să se includă 
rezultatele cunoașterii în experiența personală a elevilor. 

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educațional, cea mai mare parte a 
elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informațiilor pe care le obțin mult mai ușor prin 
intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care-l ajută să își dezvolte vocabularul, 
să-și îmbogățească cunoștințele și să-și formeze o cultură literară și comunicațională de bază. 

 
2. Vizionările  

Vizionările de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor poate constitui o sursă de 
informații, dar în același timp și un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activități 
iteresante. Copilul face astfel cunoștință cu lumea artei, învață să o descifreze și să o îndrăgească. 
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Aceste activități vor pune elevului un rol de spectator și vor reprezenta pentru el o sursă de 
impresii puternice: stimularea afectivității copilului și cultivarea dragostei pentru artă (cărți, teatru, 
muzică). 

 
3. Excursiile și drumețiile 

Acest tip de activități ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copiilor, la educarea lor 
cetățenească și patriotică. Excursia îl relaxează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe 
sociale importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter activ și mobilizator. Este o modalitate deosebită 
de educație completă deoarece permite o abordare inerdisciplinară a cunoștințelor.  

Cunoștințele de limba și literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea 
unor întâmplări, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărți sau reviste. 

Cunoștințele de matematică sunt utilizate pentru calcularea distanțelor, duratei de desfășurare a 
unei activități, măsurarea sau aproximarea mărimilor.  

Informațiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de către elevi pentru citirea inscripțiilor, 
pentru a vizita muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie 
sunt utilizate pentru a analizarea formelor de relief, a climei, faunei, florei, localităților. 

Orele de educație civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi 
prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politețe în 
societate. 

Așadar, activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientăcăreia 
cadrul didactictrebuie să-i acorde atenție, adaptând o activitate creatoare atât în modul de realizare a 
activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relexată care să permită 
stimularea creativă a elevilor.  
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Nr 
crt 

Domeniul Obiective 
educaţionale  
SMART 

Durata 
activităţii  

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicaţi 

Responsabili Parteneri Data  şi locul 
susţinerii 
activităţii 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

DOMENIUL 
EDUCATIE 
SANATATE 

 
 
 
 
 
 

,,Dinti 
fumosi si 
sanatosi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Prieten
ele mele, 
fructele 
si 
legumele 
Salata 
de fructe

 
 

- să cunoască 
principalele 
reguli de igienă 
dentara, dovedind 
aceasta şi prin 
folosirea din 
proprie iniţiativă 
a obiectelor 
sanitare 
personale; 
- să cunoască 
implicaţiile 
respectării 
regulilor de 
igienă dentara şi 
consecinţele  
nerespectării 
acestora; 
- să înţeleagă 
noţiunile de 
sănătate, igienă 
-să respecte 
regulile de igiena 
dentară; 
- sa cunoasca 
importanta unei 
alimentatii 
sanatoasa; -  
-sa recunoasterea 
categoriilor de 
alimente necesare 
organismului si 
evitarea celor 
daunatoare;  
- sa-si formeze  

priceperi si 
deprinderi 
practice 
aplicative 

8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12 

C.P.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.P.E. 
 

prof.inv.primar  
NEGRESCU 
GEORGIANA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof.inv.primar  
NEGRESCU 
GEORGIANA   

DR.NECHI
TA 
BOGDAN 
DR.STUR
ZA 
DANIELA 

LUNI  
5 .11.2018 
Scoala 
Gimn.,,Gh.S
incai” 
Floresti 

 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EDUCAȚIE 
ptr. 
SĂNĂTATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MURDAR
ICA-
audierea 
unei 
povesti,dez
batere,joc 
de rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Sa  ofere copiilor  
cunoştinţe şi 
informaţii despre 
diversele 
probleme 
personale, 
sociale, de 
sănătate şi a unui 
mod independent 
de viaţă;  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.P.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
prof.inv.primar  
NEGRESCU 
GEORGIANA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARTI 
6.11.2018 
 
Scoala 
Gimn.,,Gh
.Sincai” 
Floresti 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR din săptămâna 
"Şcoala altfel”  5 - 9 noiembrie 2018/Preşcolar/Primar  0-I/Primar II-IV 

 

 Prof pt inv primar, Negrescu Georgiana Laura 
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4. 

 
 
 
 

DOMENIUL 
CULTURAL  

 
 
 
 
,,In lumea 
basmelor,, 
TEATRU 
DE 
PAPUSI 

 
 
 
- sa ajute copiii să 
–si însuşească şi 
să practice 
deprinderi 
personale, sociale 
şi a unui mod 
independent de 
viaţă; 
 
 
 
-sa ajute copiii să 
se respecte pe 
sine şi pe cei din 
jur 
-sa si  formeze  si 
dezvolte 
competente de 
comunicare in 
scopul educarii 
unor atitudini 
pozitive fata de 
mesajele 
diferitelor povesti 
si de cultivare a 
unor aptitudini 
literare. 

 
 
 
 
10-12 

 
 
 
C.P.E. 
 

 
 
 
 
 
prof.inv.primar  
NEGRESCU 
GEORGIANA   
 

 
 
TEATRU 
DE 
PAPUSI 
ȚUP 

 
 
 
 
CASA DE 
CULTURA 
FLORESTI 

5. DEZVOLTA
RE 
PERSONAL
A  

MICUL 
POMPIER 

-Sa educe elevii 
privind 
prevenirea 
incendiilor și 
modul de 
comportament și 
acțiune în situații 
de urgență 
(incendii, 
cutremure, 
inundații, 
accidente, etc); 
-sa cunoasca  si 
sa  respecte reguli 
privind protectia 
vietii, bunurilor 
materiale si a 
mediului 
inconjurator; 
 -sa dobandeasca 
cunostinte cu 
privire la 
accesoriile, 
echipamentele și 
tehnicile de 
interventie, 
descarcerare, 
acordare a 
primului ajutor, 
stingere a 
incendiilor,  

8-10 C.P.E. 
 
 

Prof.limba 
engleza 
MURESAN 
CRISTINA  
prof.inv.primar  
NEGRESCU 
GEORGIANA   

UNITAT
EA DE 
POMPIE
RI 
SMURD 
FLORES
TI 
 

MIERCU
RI 
7.11.2018 
 
 
Scoala 
Gimn.,,Gh
.Sincai” 
Floresti 
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6. DOMENIUL 
ARTISTIC 

LUMINA 
SI 
CULOAR
E 
PICTURA 

-să cunoască 
relaţiile dintre 
culori, tehnicile 
de folosire ale 
acestora; 
-să-şi descopere 
potenţialele 
aptitudinale înalte 
prin exersarea 
unor tehnici cât 
mai variate:-să 
realizeze 
compoziţii 
plastice aplicând 
tehnicile de 
armonizare a 
culorilor; 
-să confecţioneze 
produse simple, 
utile şi originale 
 

10-12 C.P.E. 
 

prof.inv.pri
mar  
NEGRESC
U 
GEORGIA
NA                 

 MIERCU
RI 
7.11.2018 
Scoala 
Gimn.Gh.
Sincai 
Floresti 

7. EDUCAȚIE 
RUTIERĂ 

CUM 
CIRCULA
M ? 
Dezbatere,j
oc de rol 
 

-să dobândească 
cunoştinţe în ceea 
ce priveşte 
educaţia rutieră şi 
pietonală; 
-să aplice regulile 
de circulaţie 
pietonală în 
localitate; 
-să realizeze 
produse de artă 
plastică cu 
tematică specifică 
educaţiei rutiere; 

8-10  C.P.E. 
 

 
prof.inv.primar  
NEGRESCU 
GEORGIANA   

Politisti de 
la SECTIA 
6 POLITIE 
RURALA  
Agent 
principal 
Cristina 
Muresan 

JOI  
8.11.2018 
Scoala 
Gimn.Gh.Si
ncai Floresti 

8. DOMENIUL 
LOGICO-
IMAGINA 
TIV 

INVATA
M, 
JUCANDU
-NE!  
(jocuri de 
constructie 
) 

-să realizeze tema 
dată prin 
îmbinare, 
asamblare, 
alăturare 
construind forme 
în plan orizontal 
şi vertical; 
- să coopereze cu 
colegii în 
realizarea temei. 

10-12 C.P.E. 
 

prof.inv.primar  
NEGRESCU 
GEORGIANA   

 JOI 
8.11 2018 
 Scoala 
Gimn.Gh.Si
ncai 
Floresti.11.2
018 

9. DOMENIUL 
SPORTIV 

 
JOCURIL
E 
COPILARI
EI 

Pentru a crește 
gradul de 
socializare si de 
promovare a 
sportului, se va 
valorifica 
potentialul creativ 
prin implicarea 
elevilor in diferite 
jocuri, cum ar fi: 
Rațele și 
vânătorii, Șotron, 
Mingea călătoare. 

8-11 C.P.E. 
 

prof.inv.primar  
NEGRESCU 
GEORGIANA   

 VINERI 
9.11.2018  
 Scoala 
Gimn.Gh.Si
ncai 
Floresti.11.2
018 
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Rolul activitǎţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 
 

Profesor Negricioiu Mariana 
Şcoala Primarǎ Sîrbeşti, Alimpeşti, Gorj 

 
 
A miza pe educaţie reprezintă, astăzi, modalitatea prin care societăţile moderne îşi pot asigura 

dezvoltarea pe termen mediu şi lung. Educaţia  văzută, însă, nu doar ca sistem formal guvernat de 
reguli stricte, ci educaţia ca un proces continuu de învăţare, educaţia „autoadministrată”, educaţia 
care are loc nu doar într-un loc anume, ci care poate să aibă loc peste tot. Poate că în contextual 
actual expresia „Ai competenţe,ai parte!” este mult mai valabilă decât „Ai carte, ai parte!”. 

Echiparea cu competenţe, cu un întreg  arsenal de abilităţi, atitudini, aptitudini, valori, 
cunoştinţe apare tot mai des în discursul public, în documentele oficiale despre educaţia continuă, 
despre ceea ce trebuie făcut pentru a reuşi în viitor.  Ceea ce  se spune nu reprezintă o noutate, 
nevoia de a avea un set de instrumente cu care să izbândeşti în viaţă fiind chiar foarte veche. Nou 
este contextual  în care  avem  nevoie de acestea. 

În ultimii ani,relaţia dintre educaţia formalǎ şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai 
frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În plan european, iniţiativa promovării 
rolului important al activităţilor şcolare şi extraşcolare s-a concretizat în recomandările Consiliului 
Europei, prin Comitetul de Miniştri, în  Recomandarea din 30 aprilie 2003.  Acest document 
trasează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţilor 
educative şcolare şi  extraşcolare, cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei lor egale 
la dezvoltarea personalităţii libere a copilului şi a integrării lui în societate.   

Activităţile extracurriculare implică, de obicei, activităţi care sunt realizate în colaborare cu 
şcoala sau în care şcoala este organizator, asigurând cadrul de îndrumare, supraveghere şi calitatea  
activităţilor. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punîndu-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element cheie în politicile educaţionale întrucât au un 
impact pozitiv  asupra dezvoltării personalităţii tânărului asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale în general. Participarea la activităţi extracurriculare scade probabilitatea de 
abandon scolar. De asemenea, implicarea în activităţi extracurriculare poate fi asociată cu scăderea 
delincvenţei în rândul adolescenţilor. Indiferent de tipul activităţilor extracurriculare urmate, efectul 
acestora este  în toate studiile realizate pe această temă unul pozitiv.  

Activităţile extracurriculare sunt necesare şi utile pentru elevi atâta vreme cât ele promovează 
formarea unor deprinderi şi abilităţi aflate în arii importante de socializare şi stil de viaţă, incluzând:  

a) formarea unor deprinderi privind sănătatea fizică şi mentală, 
b) formarea unei orientări pozitive faţă de şcoală şi de învăţare,  
c) acţiunea în colectiv, împreună cu alţii, inclusiv colegi şi adulţi,  
d) interiorizarea unui sistem de valori corespunzator. 
Aceste activități se pot desfășura sub diferite forme: ateliere de teatru, dans, muzică, arte 

plastice, educaţie media și cinematografică, competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de 
școli, al localității sau al județului, mese rotunde, dezbateri, actvități de voluntariat sau de interes 
comunitar, campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile, proiecte 
comunitare, de responsabilitate socială,  vizite, excursii, tabere/şcoli de creație sau de cercetare, 
parteneriate educationale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, 
pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.  
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Activităţile extraşcolare sunt considerate de mulţi actori a fi singurele care pot reduce 
diferenţele resimţite de elevii de la ţară faţă de cei de la oraş. Parteneriatele, care dau ocazia 
schimburilor de experienţă, precum şi apropierea copiilor din cele două medii, echilibrează oarecum 
carenţele educaţionale cu care se confruntă cei din zonele rurale şi demonstrează, de cele mai multe 
ori, că diferenţele vin mai degrabă din nivelul financiar şi de dezvoltare al comunităţilor şi nu din 
lipsa abilităţilor la cei din zona satelor.  

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative pro-active ale copilului, în baza aptitudinilor 
personale individuale, duc spre crearea perspectivelor de educare armonioasă, multilaterală a 
elevului, fapt care dezvoltă şi formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi trecerea de la 
nivelul mediu de educaţie la performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, deci, la formarea 
personalităţii de succes.  

 
 
Bibliografie: 
 
1. Curs de formare: Facilitator de învăţare permanentă în şcoală, TEMA 6: Elaborarea ofertei 

de activităţi extraşcolare. Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun, Resurse pentru lectură şi 
informare, Autor: Mihaela Jigău; 

2. Cebanu Lilia, Managementul activitǎţilor extraşcolare, Ghid metodologic, Chişinǎu, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; 

3. Cristea S., Rolul educaţiei extracurriculare în formarea personalitǎţii copiilor, În Trinuna 
Învǎţǎmântului, Nr. 1223, 25 noiembrie-1 decembrie 2013 
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Rolul activităţilor extraşcolare în în învăţământul primar 
 
 

Prof înv primar Negriu Alina 
 
 
Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii şcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, 
depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde 
de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest 
cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o 
integrare socială cât mai uşoară.  

 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ                           
PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

 
Profesor învățământ primar și preșcolar: NEGRIU GEORGIANA 

Liceul Tehnologic: ”Petre Mitroi” Biled 
Structura: Grădinița P. P. 

 
        
Educaţia nu este un proces limitat spaţial şi temporal, cu incidenţă determinată  asupra 

biografiei personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină 
un proces continuu. Transformarea educaţiei într-un fenomen permanent este imperativ pentru 
lumea contemporană. Îndeplinirea acestuia reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii de toate 
gradele, al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra 
audienţei poate deveni o tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat 
să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, întemeiată pe moralitate şi respect social, să 
adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se integreze armonios în societate. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează 
preșcolarii către activităţi utile care să întregească educaţia preşcolară, contribuind la formarea 
personalităţii. De aceea grădinița trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele 
mai variate forme. Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea 
creativităţii acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din 
societatea din care face parte. Ştim cu toţii că copiii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la 
grădiniță, mai ales pentru faptul că aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.  

Procesul educațional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în grădiniţă în afara activităţilor 
obligatorii sau activităţi desfaşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se 
desfăsoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite preșcolarilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 
nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al 
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timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi  date dascălilor  următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preșcolarii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.  

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 

Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unui sistem 
de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări 
după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului. Copilul dispune nu numai de 
capacitatea de a se juca şi de a învăţa, ci şi de aceea de a crea. Creaţiile preşcolarului dovedesc că 
viaţa lui interioară este destul de bogată, că intenţiile lui depăşesc cu mult posibilităţile de care 
dispune. 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

 
 
BIBLIOGRAFIE:   

 Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
 Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001.  
 Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000. 
 Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 
 

Prof. înv. primar:  Negru Iuliana 
Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, comuna Pipirig 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”                
(Maria Montessori- “Descoperirea copilului”) 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii şcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, 
depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde 
de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest 
cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o 
integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în 
activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-
învăţare.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce 
metodă se adopă în educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv 
primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din 
seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă 
comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, 
 prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin 
dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor 
literare.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca învăţătorul să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa la desfăşurarea 
acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
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integrării sociale.  Astfel de activităţi ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la aceste activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. O altă 
particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui 
exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important este faptul că elevii pot fi antrenați atât în 
inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Aditivii alimentari - o bombă chimică 
 
 

Profesor Negulescu Claudia Elena 
Liceul Teoretic “Henri Coandă” Bacău 

 
 
Activitatea cu titlul de mai sus a fost desfăşurată la clasa a X-a C, şi a avut drept scop  

recunoaşterea de către elevi a celor mai întâlniţi aditivi alimentari şi înţelegerea impactului acestora 
asupra sănătăţii. 

 
Competenţe specifice: 
1. Denumirea celor mai întâlniţi aditivi alimentari 
2. Enumerarea alimentelor care conţin frecvent aditivi alimentari 
3. Denumirea afecţiunilor care pot fi determinate de consumul alimentelor cu conţinut crescut 

de aditivi alimentari 
4. Găsirea de alternative alimentare sănătoase la consumul de alimente înalt procesate 
 
Tipul de organizare a activităţii: colectivă, individuală, pe grupe. 
Aceasta activitate  face parte dintr-o activitate mai amplă –“Creşterea galopantă de mâncare 

înalt procesată”. 
Elevii au avut drept “temă” pentru acasă observarea alimentelor din supermarketuri, 

fotografierea etichetelor, colectarea de etichete de la alimentele achiziţionate, începând cu sucuri, 
dulciuri, preparate pe bază de carne, pe bază de brânză și alte tipuri de alimente. Elevii au fost 
organizaţi în patru grupe de câte şase  elevi în această acţiune. 

Fiecare grupă de cercetare a realizat o analiză a datelor colectate, o centralizare a acestora, astfel 
încât, un reprezentant al fiecărei grupe  prezintă numărul de etichete colectate și topul celor mai 
frecvente substanţe chimice prezente în etichete. Elevii observă faptul că unele etichete nu conţin 
denumiri de substanţe chimice, ci aşa-numitele “E-uri”(denumiri codificate). 

Profesorul explică faptul că aceste E-uri reprezintă de fapt o denumire codificată a tuturor 
acestor adaosuri chimice din alimente, cunoscute sub denumirea generică de aditivi alimentari. 
Conduşi de profesor, elevii descoperă că scopul aditivilor nu este acela de a îmbunătăți calitaţile 
nutritive ale alimentelor, ci scopul acestora este de a îmbunătăți aspectul,  gustul, mirosul, de a le 
mări  termenul de garanţie, deci de a le mări valoarea economică, susccesul la vânzare, şi nicidecum 
proprietăţile nutritive sau beneficiile pentru sănătate. 

Pe o coală alba mare ,expusă în fața clasei, profesorul inițiaţiază conceperea unui mic dicționar 
explicativ, în care cuvântul “procesat” deschide lista: procesat=prelucrat. Un elev completează 
dicţionarul cu cate un cuvânt cheie pentru fiecare tip de aditiv: acidifianţi= cresc acidititatea; 
conservanţi= cresc valabilitate; amelioratori=imbunătăţire aspect, culoare ; emulsificatori=  

amestecare; coloranţi= culoare plăcută; antioxidanţi= protejare împotriva deteriorării.  
Profesorul va solicita elevii să denumească cei mai frecvenţi aditivi alimentari găsiţi pe etichete 

și apoi va comunica acestora cele mai întâlnite boli și simptome ce pot apărea ca urmare a 
consumului acestora. 

Pe o coala A1, cu ajutorul unui marker, câte un reprezentant din fiecare cele patru grupe va 
contribui, împreună cu elevii din bănci, la realizarea unei hărţi a minţii, cu expresia centrală 
“aditivii alimentari sau E-urile”. Profesorul conduce discuţia astfel încât principalele ramuri ce 
pornesc din centrul  mapei, (E-urile), să fie: alimente frecvent procesate, scopul adaosului de E-uri, 
denumiri de E-uri frecvente, impact asupra sanătăţii. De la fiecare dintre aceste ramuri principale se 
desprind ramuri secundare care detaliază ideea. 
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Profesorul va solicita elevii să denumească cei mai frecvenţi aditivi alimentari găsiţi pe etichete 
și apoi va comunica acestora cele mai întâlnite boli și simptome ce pot apărea ca urmare a 
consumului acestora 

Elevii sunt îndrumați să găsească avantaje ale consumului de alimente bogate în E-uri și vor 
constata că acestea (gust, aspect, termen mai mare de valabilitate), au a valoare neglijabilă în 
comparaţie cu marele dezavantaj: AFECTAREA SĂNĂTĂŢII. 

Elevilor li se pune o întrebare tranşantă: avem alternative care să înlocuiască aceste alimente 
total nesănătoase?! 

Elevii descoperă că există căi de evitare a acestor alimente procesate: evitarea consumului de 
hrană fast-food, achiziţionarea de alimente din piaţa, de la producători locali în locul celor de la 
supermarketuri, realizarea de dulciuri în casă, în locul celor preambalate, consumul la desert a 
fructelor în locul dulciurilor, etc 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
 
 

Neguţi Ramona Gabriela,  
Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă”, Tg.- Jiu, Gorj 

 
 
Școala ocupă de multe ori prea mult timp din viața unui elev, încă din primii ani. Însă de multe 

ori școala nu este suficientă pentru dezvoltarea copiilor. Fie că alegem activități extrașcolare pentru 
cei mici în program after school sau că alegem un ONG, există câteva elemente esențiale la care e 
bine să ne gândim înainte a lua o decizie legată de care activitate e mai potrivită. 

 
Atunci când copiii sunt mici, suntem tentați să alegem activități care ne plac nouă, sporturi pe 

care le-am practicat când eram de vârsta lor sau care ne-ar fi plăcut să le practicăm, cursuri pe 
diferite domenii pentru că ne dorim ca ei să învețe cât mai multe lucruri. E o strategie, însă s-ar 
putea să nu avem la final rezultatul dorit. Copiii au nevoie să simtă că iau decizii, că sunt în control 
și că pot alege ce e mai bine pentru ei. Și de mult ori au și dreptate. Poate durează mai mult până 
descoperă care sunt activitățile care îi plac, însă de mult ori acestea se transformă ulterior în 
pasiune, iar lucrurile învățate îi ajută o viață întreagă. 

  
Dacă faci parte din categoria părinților care încă nu și-au înscris copiii la o activitate 

extrașcolară, dacă ești unul din părinții care nu știu care sunt avantajele unei astfel de activități 
pentru copii, dacă nu știi ce se potrivește cel mai bine sau ce opțiuni există, te invit să citești mai 
departe. Dacă deja faci toate aceste lucruri, iar copiii tăi deja sunt super pasionați de ceea ce fac în 
timpul liber, de activitățile la care participă, ajută-ne să completăm lista. 

 
Activitățile extrașcolare pot părea o risipă de timp, însă e defapt timp învestit în învățare. 

Învățare a ceva nou, practic. Ele vin în completarea școlii și îi ajută pe copii, și chiar și pe adulții 
care fac voluntariat, în dezvoltarea lor personală. 

 
Există în general câteva preconcepții legate de aceste activități: 

 sunt o risipa de timp 
 copiii ajung prea tarziu acasă 
 nu se pot concentra pe școala la fel de bine 
 sunt mult prea scumpe 

 
De acord că există și aceste posibilități, însă cel mai probabil înseamnă că activitățile nu li se 

potrivesc, că nu îl pasionează sau pur și simplu nu îi plac. Indiferent de ce alege să facă, atâta timp 
cât îi place, va face tot posibilul să învețe pentru școală repede și eficient pentru a avea timp de alte 
lucruri. Iar aceste activități există pentru toate bugetele. Sunt mii de organizații și asociații în țară 
care țin cursuri, tabere, ore de tot felul, pentru toate grupele de vârstă. Trebuie doar căutate. 

 
Vin în completarea școlii – de multe ori, fie că alegem cursuri suplimentare sau activități 

sportive, ele vin în completarea școlii și sunt organizate astfel încât să nu intervină cu programul 
general de școală al copiilor; dezvoltă relațiile sociale și ajută la sănătate – o oră de sport îți dă 
energie pentru câteva ore bune și ajută la un somn mai odihnitor, orice activitate în care sunt 
implicați mai mulți copii îi ajută în a socializa și a-și face prieteni; ajută la creșterea stimei de sine, a 
motivației, managementul timpului, astfel că devin mai organizați. 

 
Chiar dacă activitățile extrașcolare au beneficii multiple în dezvoltarea copiilor și a tinerilor, 

trebuie să știm și când să renunțăm la ele. Câteodată pot deveni obositoare pentru copii. Atunci când 
le dispare cheful de a mai participa la ele, când nu mai povestesc cu pasiune despre ce fac acolo, nu 

833



 

mai sunt încântați, probabil e nevoie de o pauză. O perioadă de relaxare, de odihnă, în care fie vor 
găsi lucruri noi de făcut, fie își vor dori să meargă din nou la acea activitate.  

 
Totodată, dacă școala se mută pe planul doi, dacă rămâne în urmă cu temele și învățatul, e 

posibil să fie prea mult pentru el. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’ 
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Importanța cercului de lectură în obținerea performanței școlare  
la disciplina Limba și literatura română 

 
 

Prof. dr. Nemeș Cristina Gabriela 
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Bălan - Harghita 

 
 
Activitățile  extrașcolare și extracurriculare se înscriu în ansamblul formelor moderne de 

instrucție și educație, fiind complementare procesului de învățământ care se desfășoară la clasă. 
Acest gen de activitate se organizează pe  principiul liberului consimțământ, potrivit normelor 
specifice fiecărui tip de activitate în parte, evitându-se supraâncărcarea elevilor. Important este 
faptul că la organizarea unei astfel de activități trebuie să se țină cont de interesele și preocupările 
elevilor, de vârsta acestora, precum și de anumite posibilități de realizare pe care le au. Cele mai 
cunoscute forme de activități extracurriculare sunt cercurile de elevi- activități organizate la fiecare 
disciplină școlară. 

În cadrul Liceului Tehnologic ”Liviu Rebreanu” din Bălan funcționează un Cerc de Lectură care 
are drept motto: ”Cartea care mi-a schimbat viața”.  

Acest cerc funcționează încă din anul 2007 și pot spune că acest gen de activitate vine în 
ajutorul elevilor, mai ales ale celor care se pregătesc intens pentru examenul de Bacalaureat.  

Astfel că, prin înființarea acestui Cerc de Lectură, am urmărit, pe de-o parte, reușita elevilor la 
disciplina Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat și, pe de altă parte, 
reușita acestora în viață. Desigur, programul cercului este în concordanță cu programa școlară și se 
pune accent pe lectură și discuții libere, urmărindu-se  ca exprimarea orală  să fie cât mai corectă. 
Legat de cele două obiective, expuse anterior, sunt două premise: 

 Dragostea pentru cuvântul scris și rostit; 
 Creativitatea și originalitatea 

Exercițiul lecturii, a unei lecturi eficiente, nu se poate realiza decât într-un mediu atractiv, 
bunăoară la Biblioteca școlară sau CDI-ul în care sunt utilizate materiale didactice moderne la 
îndemâna cadrelor didactice dar și ale elevilor. 

Încă de la începutul anului școlar, împreună cu elevii, se pot stabili următoarele: 
 Tipul fiecărei activități care se va desfășura în cadrul Cercului de Lectură 
 Denumirea activității 
 Regulamentul de funcționare 
 Durata și timpul ( poate avea loc săptămânal sau lunar) 
 Resurse umane  
 Resurse materiale 

Scopul principal al acestui Cerc de Lectură constă în cunoașterea adevăratelor valori culturale 
naționale și universale. Ceea ce va menține continuitatea acestei activități este atractivitatea. De 
aceea se vor desfășura activități atractive care să dezvolte creativitatea elevilor și să pună în valoare 
originalitatea acestora. Ceea ce motivează elevul în participarea la aceste activități este faptul că se 
îngăduie o anumită lejeritate, față de ora de curs, în exprimare și prezentare a unui material. 
Discuțiile libere, comentariul pe marginea operelor literare, care vor contribui la dezvoltarea 
capacității de exprimare a elevilor, sunt considerate obiective majore. 

Tot în cadrul Cercului de lectură, un loc deosebit îl ocupă Concursurile la care elevii participă 
cu interes, mai ales că rezultatele obținute influențează pozitiv rezultatele școlare, stimulând stima 
de sine. Din punct de vedere etimologic, termenul concurs provine din latinescul concursus și 
înseamnă ”întrecere (…) care se termină întodeauna cu un clasament și cu acordarea unor premii 
celor mai buni participanți” (DEX 1998: 208). Această întrecere se realizează atât la clasă, în cadrul 
orelor (când elevii primesc sarcini de rezolvare diferite și se lucrează pe grupe) cât și la finalul 
anului școlar când elevii sunt premiați în funcție de performanța obținută.  
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Așadar, se poate discuta de un clasament al rezultatelor elevilor, atât în cadrul concursurilor, cât 
și la clasă sau final de an școlar. 

De regulă, traseul este parcurs astfel: elevii care obțin performanțe la clasă sunt motivați în a 
participa la concursuri sau la activitățile extrașcolare. Performanța, sau lipsa acesteia, la clasă se 
poate măsura după anumiți indici conform metodologiei.  
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Impactul activităţilor extracurriculare  

în dezvoltarea personalităţii elevilor 
 
 

Prof. Nemeti Maria-Marilena,  
Colegiul “Emil Negruţiu” Turda 

 
 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- J. Bruner. 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale.  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 
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Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
 

Prof. înv. preșcolar NEO SIMINA ILEANA 
Grădinița PP 38, Timișoara, Jud. Timiș 

 
 
MOTTO: 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
 
Activitățile extracurriculare sunt parte în procesul de învățământ, având un rol bine stabilit în 

formarea personalității copiilor.  
Prin acest tip de activități extracurriculare se urmărește identificarea și cultivarea aptitudinilor, 

talentelor, cultivarea unui stil de viață civilizat, încurajarea creativității în diferite domenii.  
Preșcolarii, puși în contact direct cu diverse obiecte și fenomene, acumulează numeroase 

cunoștințe iar scopul acestor activităţi extraşcolare este tocmai dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea cultivarea interesului pentru activităţi socio culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea suportului pentru reuşita şcolară și fructificarea talentelor personale.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Exemple de activitati extrascolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 

de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  
Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 

țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară, prin care copilul face cunoştinţă 
cu lumea artei. 

Serbările și festivitățile  marchează evenimentele importante din viata copiilor și au rol hotărâtor 
în dezvoltarea artistică a celor mici.  

Activităţile extraşcolare bine pregătite sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are posibilitatea să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -  pregătirea 
copilului pentru viaţă. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR 
ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR PREȘCOLARI 

 
 

Profesor învățământ preșcolar NICA EMILIA 
Grădinița nr. 35, sector. 5, București 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt acele activități planificate, organizate și desfășurate de educator în 

afara sălii de grupă. Acest tip de activități sunt o provocare, începând chiar de la vârsta 
preșcolarității. Suntem, an de an, puși în situații cât mai provocatoare, în selectarea activităților 
extrașcolare în funcție de obiectivele propuse și ținând cont de mai mulți factori care ar putea 
influența desfășurarea activităților, cum ar fi: starea vremii, sprijin financiar, dacă este nevoie 
mijloace de transport, etc. Toate aceste impedimente pot fi depășite cu efort și multă 
implicare,reușind să se desfășoare activiăți, în urma cărora, copiii să rămână impresionați pozitiv, 
pentru o lungă perioadă de timp, creându-le amintiri. 

An de an, pe lângă celelalte activități curriculare , se planifică și aceste tipuri de activități, care 
de regulă cuprind experiențe educaționale, care se pot realiza prin: drumeții, vizite de muzee, 
vizionare de spectacole de teatru de păpuși, vizite la piața de legume și fructe, brutării, etc.dar și 
activități de tipul festivalurilor, concursurilor, întrecerilor sportive, desenelor pe asfalt și altele. 

În toate aceste ,,brasee educaționale,, alternative, primează interesul copiilor, să le satisfacă 
nevoile de cunoaștere, de joc, motivațiile, să le dezvolte bagajul de cunoștințe socio-culturale, 
spiritul ludic, artistic, să le cultive sentimente pozitive față de istoria și cultura poporului și nu în 
ultimul rând, interersul pentru conservarea și ocrotirea naturii. 

Prin activitățile extrașcolare, reușim de cele mai multe ori să le dezvoltăm spiritul artistic, cel de 
interacțiune și interactivitate, copilul simțindu-se valoros-dorește să ofere tot ceea ce este mai bun -
la serbările organizate pentru diferite evenimente, la concursurile și festivalurile locale, naționale și 
internaționale-dorește să fie cunoscut și recompensat pentru munca depusă, cel mai adesea, prin 
aplauze, diplome, mediile, premii. 

 Ieșirea din tiparul sălii de grupă, oferă copiilor oportunitatea de a se confrunta direct cu lucruri 
inedite, cu situații deosebite,cu lucruri și istorii doar auzite. Prin implicarea lor în vizitarea unor 
muzee, le transmitem de fapt, respectul față de valorile culturale românești, respectul față de artă, 
față de tot ceea ce este frumos și valoros. Anumite tipuri de activități extrașcolare oferă copiilor 
posibilitatea de a compara medii, oameni și mai cu seamă, oferă posibilitatea  acestora de a-și forma 
opinii personale care sunt baza atitudinilor prosociale.Le punem în fața ineditulă punându-i în 
situații curioase sau ,,problemă,, ,le satisfacem curiozități, le cerem păreri, le oferim prilejul de a se 
exprima liber, fără rețineri și fără bariere emoționale. 

 Cultivarea spiritului de comunicare, de exprimare spontana a unor opinii, sentimente, ne dă 
posibilitatea de a-i cunoaște mai bine sub toate aspectele personalității lor în formare. Cu aceste 
ocazii, copii devin mai cooperanți, mai deschiși dialogului, dispersând limita dintre ,,DOAMNA,, și 
,,COPII,,. Au mai multă încredere în ei înșiși, devenind mai apropiați, mai prietenoși. 

Aceste tipuri de activități contribuie la dezvoltarea personalității copiilor, ei simțindu-se 
valoroși, importanți, cu potențial creativ și chiar interpretativ, cu spirit de echipă, de cooperare și 
dragoste de muncă. Astfel pot fi depășite stările emoționale negative, vor fi consolidate relațiile 
interumane, copiii vor fi capabili să muncească în echipă spre beneficiul comunității, al societății. 

Deci, se poate spune că, educatul (copilul) devine resursa, producător, lider de opinie, cu alte 
cuvinte participă activ la propria dezvoltare.Prin tot ceea ce facem prin aceste tipuri de activități, de 
fapt punem în valoare capacitățile copilului mic, deprinderile și abilitățile lui, și scoatem în evideță 
dorința lui de implicare în afara spațiului instituțional. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR  
ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR  PREȘCOLARI 

 
Profesor învățământ preșcolar NICA EMILIA 

Grădinița nr. 35, sector. 5, București 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt acele activități planificate, organizate și desfășurate de educator în 

afara sălii de grupă. Acest tip de activități sunt o provocare, începând chiar de la vârsta 
preșcolarității. Suntem, an de an, puși în situații cât mai provocatoare, în selectarea activităților 
extrașcolare în funcție de obiectivele propuse și ținând cont de mai mulți factori care ar putea 
influența desfășurarea activităților, cum ar fi: starea vremii, sprijin financiar, dacă este nevoie 
mijloace de transport, etc. Toate aceste impedimente pot fi depășite cu efort și multă 
implicare,reușind să se desfășoare activiăți, în urma cărora, copiii să rămână impresionați pozitiv, 
pentru o lungă perioadă de timp, creându-le amintiri. 

An de an, pe lângă celelalte activități curriculare , se planifică și aceste tipuri de activități, care 
de regulă cuprind experiențe educaționale, care se pot realiza prin: drumeții, vizite de muzee, 
vizionare de spectacole de teatru de păpuși, vizite la piața de legume și fructe, brutării, etc.dar și 
activități de tipul festivalurilor, concursurilor, întrecerilor sportive, desenelor pe asfalt și altele. 

În toate aceste ,,brasee educaționale,, alternative, primează interesul copiilor, să le satisfacă 
nevoile de cunoaștere, de joc, motivațiile, să le dezvolte bagajul de cunoștințe socio-culturale, 
spiritul ludic, artistic, să le cultive sentimente pozitive față de istoria și cultura poporului și nu în 
ultimul rând, interersul pentru conservarea și ocrotirea naturii. 

Prin activitățile extrașcolare, reușim de cele mai multe ori să le dezvoltăm spiritul artistic, cel de 
interacțiune și interactivitate, copilul simțindu-se valoros-dorește să ofere tot ceea ce este mai bun -
la serbările organizate pentru diferite evenimente, la concursurile și festivalurile locale, naționale și 
internaționale-dorește să fie cunoscut și recompensat pentru munca depusă, cel mai adesea, prin 
aplauze, diplome, mediile, premii. 

 Ieșirea din tiparul sălii de grupă, oferă copiilor oportunitatea de a se confrunta direct cu lucruri 
inedite, cu situații deosebite,cu lucruri și istorii doar auzite. Prin implicarea lor în vizitarea unor 
muzee, le transmitem de fapt, respectul față de valorile culturale românești, respectul față de artă, 
față de tot ceea ce este frumos și valoros. Anumite tipuri de activități extrașcolare oferă copiilor 
posibilitatea de a compara medii, oameni și mai cu seamă, oferă posibilitatea  acestora de a-și forma 
opinii personale care sunt baza atitudinilor prosociale.Le punem în fața ineditulă punându-i în 
situații curioase sau ,,problemă,, ,le satisfacem curiozități, le cerem păreri, le oferim prilejul de a se 
exprima liber, fără rețineri și fără bariere emoționale. 

 Cultivarea spiritului de comunicare, de exprimare spontana a unor opinii, sentimente, ne dă 
posibilitatea de a-i cunoaște mai bine sub toate aspectele personalității lor în formare. Cu aceste 
ocazii, copii devin mai cooperanți, mai deschiși dialogului, dispersând limita dintre ,,DOAMNA,, și 
,,COPII,,. Au mai multă încredere în ei înșiși, devenind mai apropiați, mai prietenoși. 

Aceste tipuri de activități contribuie la dezvoltarea personalității copiilor, ei simțindu-se 
valoroși, importanți, cu potențial creativ și chiar interpretativ, cu spirit de echipă, de cooperare și 
dragoste de muncă. Astfel pot fi depășite stările emoționale negative, vor fi consolidate relațiile 
interumane, copiii vor fi capabili să muncească în echipă spre beneficiul comunității, al societății. 

Deci, se poate spune că, educatul (copilul) devine resursa, producător, lider de opinie, cu alte 
cuvinte participă activ la propria dezvoltare.Prin tot ceea ce facem prin aceste tipuri de activități, de 
fapt punem în valoare capacitățile copilului mic, deprinderile și abilitățile lui, și scoatem în evideță 
dorința lui de implicare în afara spațiului instituțional. 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITǍŢILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. Nica Anca- Rodica, GPN Lenţea 
 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor 
obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se 
desfăşoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva decat să contribuie la transformarea copiilor 
noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.    

 Activităţile de acest gen  cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al 
vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, preşcolarii îşi pot forma sentimente de respect şi dragoste faţă de  natură, faţă de om şi 
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

Plimbările prin parc din această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau de 
plecare, frumuseţea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, creându-le emoţii 
estetice. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 
legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod 
gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative 
privind protejarea mediului înconjurător: curăţarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor 
animale. 
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Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Totodată pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au 
trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacţie, prin faptul că 
arta filmului dă copiilor iluzia realităţii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenţă pozitivă mai evident conturate. 

 Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor 
transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Scoala Gimnaziala Botiz 
Profesor Nica Bianca 

 
 

Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor noastre. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de boie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostaea din sufletul 
copiilor. 

Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Prin 
conținutul bogat al programului pe care îl cuprinde serbarea școlară valorifică varietatea, 
preocuparea intereselor și gusturilor școlarilor. Ea evaluează talentul, munca și priceperea 
colectivului clasei și transformă în plăcere și satisfacție străduințele acestuia. 

Perioada de pregătirii a serbării, dorința sinceră de succes pot suda colectivul clasei, 
impulsionează în mod favorabil fiecare copil să trăiască acele momente. Consider că fiecare copil 
trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor artistice pentru a se simți parte integrantă, 
să știe că și datorită lui serbarea a avut succes. Cadrul didactic trăiește alături de elevi reușita 
serbării, contactul cu publicul trezește în sufletul copiilor dorința de a învinge timiditatea și a da tot 
ce are mai bun. 

 E fascinant când pe scenă apar micii artiști, recitatori, cântăreți, dansatori, etc. Este cu adevărat 
extraordinar când ei reușesc să trezească în sufletul spectatorilor emoții, bucurii. Întregul lanț de 
activități desfășurate în școală și în afara ei, sub atenta supraveghere a cadrului didactic, contribuie 
la formarea și educarea copiilor, are implicații și în viața spirituală și culturală a comunității. 
Punerea în scenă a serbărilor aduce satisfacții atât micilor artiști, cât și spectatorilor, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalității elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la dezvolatrea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească. 
Excursia este cea care îl relexează pe elev, îi prilejuiește însușiirea unor experiențe sociale 
importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. În realizarea unei excursii școlare, fie 
de mică sau de mare anvergură, trebuie întocmită o documentație serioasă, fapt care nu trebuie să-i 
descurajeze pe dascăli în organizarea unor astfel de activități extrașcolare. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze ce au învățat în cadrul orelor de curs.  În 
stimularea creativității un rol important îl are și biblioteca școlară, care-l pune pe elev în contact cu 
cărți interesante și pe care el poate nu le are acasă. Concursurile de lectură pot contribui la 
dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului elevilor, la stimularea elevilor spre activitatea de lectură.  

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă 
simțul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform 
naturii sale. 

Participarea efectivă într-o activitate extrașcolară angajează atât elevii timizi, cât și pe cei 
temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul.  
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Elevii se autodisciplinează prin faptul că îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și 
și anumite responsabilități. Cadrul didactic are responsabilitatea să-i dirijeze bine pe elevi, să-i 
implice pe toți și să încerce să atingă obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. 
Renunțarea la realizarea efectivă a activităților extrașcolare înseamnă sărăcia vieții sufletești a 
copiilor, privarea lor de sentimente și emoții; deoarece acestea contribuie la formarea capacităților 
de comunicare ale elevilor, atenției, memoriei, gustului pentru frumos. 

Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de 
construție a învățării. Totul depinde de talentul cadrului didactic, de dăruirea sa în această meserie, 
de modul creator de abordare a acestor activități prin punerea în valoare a tuturor resurselor de care 
dispune clasa de elevi. 
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„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                (Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Excursiile pe care le organizez contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 
iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-
au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează 
pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului 
cultural ştiinţific. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
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Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare etc.  

Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional a crescut  în  
ultimii  ani acesta  dovedind    interesul  crescut  al  elevilor faţă de unele  activităţi  educative. 
Concursurile de creaţie  literară  şi  plastică  urmăresc stimularea  implicării  elevilor  în   activităţile  
extraşcolare, descoperirea şi  dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  ale  copiilor  din  ciclul  
primar. Prin  participarea la  astfel de   proiecte elevii îşi dezvolta  aptitudinile artistice  şi literare 
,spiritul de echipă-  (în  realizarea  lucrărilor  colective) ,îşi vor  testa  aptitudinile,îşi vor putea pune 
în valoare calităţile artistice.  

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 
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Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 
pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 
componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde 
atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, 
cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 
lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând 
asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane 
incapabile de a se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită 
influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și 
parteneriate cu alte instituții. 

Antrenarea elevilor la activități de anvergură internațională duce la înțelegerea existenței și 
valorizarea pluriculturii, oferindu-le șanse de afirmare la nivel european. Creșterea prestigiului 
școlii vine ca o consecință, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, cât și 
internațional, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile cu organismele instituționale și cu 
autoritățile publice locale, pe de alta parte, atrăgând atenția comunității locale asupra unor rezultate 
meritorii obținute de elevii noștri îndrumați de un corp didactic de excepție.. 

Participarea la diferite activități in cadrul acestor proiecte presupune pe lângă dorința de 
implicare si abilități de utilizare a computerului, și un bagaj minimal de cunoaștere a limbii engleze, 
acest lucru impunând un proces constant de perfecționare a abilităților lingvistice ale elevilor și ale 
dascălilor. Aceasta fiind o rezultantă extrem de important, știut fiind faptul că, într-o societate 
multilingvă, învățarea limbilor străine deschide numeroase oportunități către o carieră mai bună, 
șansa de a lucra sau studia în altă țară sau pur și simplu plăcerea de a descoperi noi orizonturi. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.     
Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
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lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente 
şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Spectacolele constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  

849



 

JOB SHADOW DAY 
 
 

Profesor Nicodei Cezarina,  
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani, jud. Vrancea 

 
 
Una dintre activitățile extrașcolare, organizată în Săptămâna Școala Altfel, despre care 

povestesc mereu cu drag, este Job Shadow Day. Poate și pentru faptul că nu am mai avut curajul să 
o repet.... 

Job Shadow Day este un program internațional și este cel mai mare program de dezvoltare și 
formare profesională a elevilor din România. După părerea mea, este cel mai util program de 
orientare în carieră, mai ales pentru elevii aflați în clasele a XI-a și a XII-a. Practic, elevii petrec o zi 
la un loc de muncă ales de ei, fie alături de părinți, fie în cu totul alt domeniu de activitate. Ei pot 
înțelege dacă locul de muncă pe care și-l doresc este conform cu așteptările lor. Desigur, o zi nu este 
suficientă pentru a trage o concluzie obiectivă dacă acela este, sau nu, locul de muncă mult visat, 
dar oricum, poate ajuta în luarea unei decizii mai informate decât anterior. 

Am primit invitația și acordul de parteneriat ce trebuia încheiat între Junior Achievement 
Romania și Colegiul Tehnic „Ion Mincu” cu destulă vreme înainte ca să am timp să-mi planific 
activitatea în linii mari și mai ales, să mă hotărăsc dacă particip sau nu. Și am ales „DA”! Sunt mai 
multe etape de parcurs și le-am „atacat” în ordine cronologică. Pentru înscrierea la activitate, elevii 
au completat un CV și o scrisoare de intenție. Au urmat acordurile părinților, deoarece elevii, fiind 
în clasa a XI-a, erau în majoritate minori și pentru a petrece câteva ore la un loc de muncă alături de 
un adult, fără a avea și un profesor alături, era nevoie de aprobarea unuia dintre părinți. A durat cam 
o săptămână până am rezolvat această treabă „administrativă”.  

A doua etapă a constat în alegerea locului de muncă unde își vor petrece elevii o zi. Apoi a venit 
rândul meu: am luat-o la pas prin oraș, în căutarea acelor firme și instituții care să-i primească pe 
elevi, conform opțiunilor lor. Aveam câteva pliante informative trimise de Junior Achievement pe 
care le-am lăsat la mai multe locații. Trebuia să aibă loc o consultare cu „șefii” și apoi primeam 
răspunsul. Mai greu a fost la Inspectoratul de Poliție și la ISU. Aici nu mergea pe vorbe! Dar cei de 
la JA mă sunau cam zilnic ca să-i țin la curent cu aprobările de la firme și instituții și au trimis ei 
câte un fax la IPJ și ISU, apoi eu m-am dus cu delegația trimisă tot de JA și copia faxului, direct la 
„mai marii instituțiilor” și am stabilit data, ora, cine îi prelua pe elevi, numărul elevilor, în ce consta 
activitatea și durata ei.  

Peste câteva zile, m-am reîntors la locurile vizitate și pot spune că mi-a mers din plin! Am fost 
uimită de disponibilitatea managerilor de a se implica în activitate și de a colabora cu noi. Era o 
noutate pentru ei! Dar și pentru mine! Doar un post de radio nu ne-a primit. N-am regretat deoarece 
ne-a acceptat un altul. Noroc că în Focșani erau două! 

Mai greu a fost să grupez elevii în funcție de afinități și antipatii. După unele schimbări, treceri 
de la o echipă la alta, ezitări și răzgândiri, am trecut și de această etapă. Situația, pentru prima zi, se 
prezenta astfel: 12 elevi la IPJ, 5 la saloane de hair stylist și cosmetică, 2 elevi la farmacie, 5 la 
radio, 5 la televiziune și 1 elev în comerț. A doua zi urma să mergem cu toții la ISU. Am mai făcut 
încă o vizită la parteneri pentru a stabili ora la care să vin cu elevii, în așa fel încât să mă prezint 
personal cu fiecare echipă. 

Prima zi de Job Shadow Day: primii elevi sunt cei de la televiziune. Sunt punctuali și îi conduc 
în sediul instituției. Sunt bine primiți de manager, explic și eu, încă o dată, în ce constă activitatea și 
mă grăbesc spre postul de radio. Doi elevi întârzie iar unul a anunțat că nu vine. Mai aștept puțin și 
se strâng toți. Intrăm și managerul îmi promite că va înregistra activitatea și îmi va da un CD. O 
conduc pe eleva de la bistro Zanfir. O las în grija unei angajate, fac o poză și plec liniștită. Aștept 
primele eleve pentru saloanele de înfrumusețare care mă sună că întârzie vreo 10 minute. Le prezint 
la „posturi” și mă grăbesc pentru al doilea grup pentru saloane. Vin agale, mâncând înghețată și 
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tăifăsuind. E o întârziere de vreo 20-30 minute și deja mă sună doamnele care le așteaptă la saloane! 
Le conduc puțin supărată și mă grăbesc spre IPJ. Aici sunt mulți elevi și mulți întârzie. Unii și-au 
uitat ecusoanele. Mă așteptam, am eu de rezervă. Intrăm. Dau o declarație legată de colaborarea cu 
instituția aceasta, își fac și o copie la delegația mea și plec în grabă. Aștept elevele în fața farmaciei, 
dar aștept degeaba. După 20 de minute îmi dau seama că nu vor apărea. Le scuz la doamnele de la 
farmacie care erau pregătite și încântate să le primească. Plec supărată spre școală. Întotdeauna 
trebuie să existe și o parte întunecată?!  

A doua zi e ca o sărbătoare în clasa respectivă! Toți vor să-mi povestească! Au făcut poze, mi-
au adus CD-uri. Cei de la televiziune au apărut la știrile de seară! Cei de la radio au înregistrat o 
emisiune! La bistro a fost așa de frumos, încât eleva a stat până seara! La poliție au vizitat mai 
multe secții, inclusiv pe cea de criminalistică și au cunoscut câinii polițiști. La saloane fetele s-au 
pensat, machiat, s-au tuns sau și-au făcut unghiile! Toți radiază de fericire, toți sunt încântați de ce 
au văzut și făcut! Îi ascult zâmbind, nici nu apuc să le adresez întrebări! Apoi ne încolonăm și 
mergem la ISU. Suntem conduși peste tot! Urcăm în mașini, ni se explică ce face fiecare, vorbim de 
bărci, muniție, cutremure, vizităm incinta unde se primesc apelurile 112, ne urcăm inclusiv în 
foișorul pentru antrenamente. Cei de la ISU nu aveau nicio alarmă așa că au stat cu noi și ne-au spus 
și ne-au explicat multe și au făcut cu noi o mulțime de poze. Ori ei nu ne mai lăsau să plecăm, ori 
noi nu ne mai dădeam duși, nu știu exact cine a fost de vină, dar ne-am petrecut acolo o jumătate de 
zi. Doar o alarmă ne-a făcut să plecăm! 

Multe zile de atunci am tot povestit impresii din cele două zile. Fetele au continuat să se ducă la 
saloane, iar după ce a terminat clasa a XII-a, una dintre ele s-a angajat la salonul unde și-a petrecut 
Job Shadow Day.  

Astfel de activități au eficiența practică maximă, mai ales dacă sunt organizate respectând 
opțiunile elevilor. Coordonatoarea pe județ de atunci, m-a sunat înainte de activitate și m-a sfătuit să 
duc toți elevii la un singur agent economic, gen pensiune. Ea așa proceda, nu alerga după firme și 
instituții conform dorințelor elevilor. În final, eficiența era 0, dar evitam situațiile în care elevii nu 
veneau la un anumit loc de muncă! Avea și ea dreptatea ei! Eu m-am gândit la utilitatea activității 
pentru elevi și în final știu că am reușit! Peste câteva zile m-am reîntors la cei care ne-au găzduit și 
le-am înmânat câte o diplomă trimisă de JA și le-am mulțumit pentru amabilitate și promptitudine 
în articolele publicate în presa locală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

851



Sărbătoarea Paştelui înţeleasă prin activităţi extraşcolare 
 
 

Prof. Barbu Nicolae 
Școala Gimnazială nr. 2 Titu Târg 

 
 
Educaţia copiilor, a adolescentilor, dacă este realizată într-un context educaţional relaxant, se 

poate face mai rapid şi poate avea rezultate pe termen lung. Activităţile extraşcolare sunt importante 
pentru copil, ele contribuind la lărgirea orizontului cultural din domenii variate, la formarea unei 
atitudini pozitive faţă de învăţătură, la dezvoltarea unor deprinderi practice variate. Aria lor e dificil 
de delimitat. Ele sunt diverse şi se concretizează în vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri 
istorice, case memoriale, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, excursii, tabere. În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, eu m-am gândit să îmbin 
mai multe tipuri de astfel de activităţi într-un proiect educativ destinat Sărbătorilor Pascale, intitulat 
„Bucuriile Invierii”. 

Scopul acestui proiect a fost să promovez tradiţiile şi obiceiurile poporului român cu dorinţa ca 
ele să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii şi cu speranţa că voi sădi în sufletele curate 
ale acestor copii dragostea pentru frumos, lumină, iubire, armonie și credință.  

Obiectivele proiectului au fost cunoaşterea, valorificarea şi preţuirea tradiţiilor Pascale, 
promovarea prin cântece, poezie şi pictură a artei populare, construirea şi consolidarea relaţiilor 
şcoală-familie-comunitate prin activităţi comune, cu caracter religios. Proiectul a constituit o ocazie 
eficientă prin care să imprim în sufletul elevilor sentimentul de apartenenţă, de iubire şi preţuire a 
rădăcinilor şi valorilor poporului român. Ambientul plăcut le-a creat elevilor o atitudine încărcată de 
linişte şi emoţie. Ei au fost dornici de a se implica în asemenea activităţi, s-au simţit importanţi, 
pentru că operele lor contribuie la păstrarea şi preţuirea tradiţiilor specifice poporului român, 
făcându-l unic, statornic şi nemuritor de-a lungul timpului. 

 Durata: proiectul s-a derulat pe parcursul unei săptămâni.  
Beneficiarii: acestei activități au fost, elevii claselor I-VIII de la Şcoala Gimnazială Nr 2 Titu 

Târg din Titu, părinţii şi rudele apropiate ale acestora.  
Resursele umane ale acestui proiect au fost elevii clasei pregătitoare, profesorul de religie, 

preotul paroh, părinţi ai elevilor,  iar cele materiale au constat în calculator, videoproiector, bloc de 
desen, acuarele, ouă fierte, cozonac, pahare de unică folosinţă, hârtie glasată. Activităţile stabilite 
pentru cele cinci zile sunt prezentate pe rand in cele ce urmeaza. 

– Paştele – cea mai mare sărbătoare a românilor – eseu 
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi 

clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii. Paștele, cum denumesc românii 
sărbătoarea Învierii, îşi are etimologia în cuvântul ebraic pesah, trecere. Paştele evreilor marca 
trecerea poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului, pe pământul făgăduinţei, Canaan. 
Paştele creştinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului, după modelul căruia, vor 
învia toţi creştinii.  

Ultima săptămână din Postul Paştelui se numeşte „Săptămâna Patimilor” şi începe în duminica 
Floriilor, duminica în care se comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim. „Săptămâna Patimilor” 
comemorează prinderea lui Iisus, crucificarea şi moartea Lui. În această ultimă săptămână, multe 
biserici ţin slujbe în fiecare seară, slujbe numite «Denie». De luni până joi se comemorează ultima 
masă, prinderea şi închiderea lui Iisus. Ziua de joi se numeşte «Joia Mare». Vineri, numită «Vinerea 
Mare» se comemorează crucificarea şi moartea lui Iisus pe cruce. În acesta zi, adevărații credincioși 
ţin „post negru”, adică nu mănâncă nimic. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este singurul 
moment din viaţa sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. În această zi, 
denumită şi Duminica Floriilor, se sfinţesc, prin rugăciune şi stropire cu agheasmă, ramuri 
înmugurite de salcie, care se împart creştinilor, iar slujitorii Bisericii le ţin în mâini, cu lumânări 
aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii. Ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic 
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și de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Cu acestea, după ce au fost aduse la biserică spre 
a fi sfinţite, creştinii împodobesc icoanele, uşile şi ferestrele.  Pentru creștini, Sfintele Paști este tot 
o trecere, de la moarte la viaţă. Prin Paşti noi prăznuim moartea şi Învierea lui Hristos. Profetul 
Isaia, vorbind despre patima Domnului spune: „ca un miel spre junghiere s-a adus...”. Deci, pentru 
creştini, Hristos devine Mielul care Se jertfeşte pentru mântuirea neamului omenesc. 

 – Tradiţii şi obiceiuri de Paste – Realizare de prezentari Power Point 
Cu ajutorul  unei prezentări Power Point, realizată de mine, elevii au putut descoperi câteva 

obiceiuri legate de Paște care au existat sau care se mai păstrează până astazi. In Joia Mare creştinii 
merg la Denia celor 12 Evanghelii. Se mai păstrează obiceiul ca fetele să facă în timpul slujbei, câte 
12 noduri pe o aţă, punându-şi la fiecare nod câte o dorinţă. Nodurile le vor dezlega doar după ce 
dorinţa se va împlini. Această aţă şi-o pun sub pernă, crezând că-şi vor visa ursitul. In săptămâna 
Paştelui, se face curăţenie la morminte, iar, în ajun, femeile merg la cimitir pentru a-şi tămâia 
morţii. În vinerea mare, la slujba de seară, se fac rugăciuni speciale pentru oamenii care au murit 
nespovediţi, neîmpărtășiți și fără de lumină, iar urmaşii acestora împart copiilor aflaţi în biserică 
pachete iar preotului un cocoş, vin şi pâine. În dimineaţa de Paşti credincioşii vin de la biserică cu 
lumânarea aprinsă.  

–  Invierea Domnului – activitate de pictură, desen şi încondeierea ouălor; 
A treia activitate i-a adus în prim-plan pe elevii care şi-au dovedit talentul prin vopsirea ouălor 

şi decorarea acestora cu multă migală şi entuziasm. Fiecare elev a adus de acasă câte un ou crud. 
Împreună am pro- cedat la degresarea și fierberea acestora. Elevii au vopsit ouăle roşii şi le-au 
decorat cu diferite linii, puncte sau alte desene, după cum i-a condus imaginaţia. Au aflat că oul 
vopsit este simbolul Mântuitorului, Sărbătoarea Paştelui înţeleasă prin activităţi extraşcolare care 
părăseşte mormântul şi se întoarce la viaţă, precum puiul de găină ieşit din găoace. Au putut 
decoperi semnificaţiile utizate pentru tipurile de linii: linia dreaptă verticală – viaţa, linia 
dreaptă/orizontală – moartea, linia dublă dreaptă – eternitatea, linia cu dreptunghiuri – gândirea şi 
cunoaş terea, linia uşor ondulată – apa, purificarea, spirală – timpul, eternitatea, dubla spirală – 
legătura dintre  viaţă şi moarte.  

 – Cantări creștine de Paște – program artistic;  
Prin acest moment am încercat şi noi să ne luminăm cu lumina cea sfântă, aducând o rază de 

bucurie către Învierea Domnului .Cu emoţie în glas, elevii au cântat cântece pe un fond muzical 
adecvat. Prin dăruirea copiilor, prin implicarea părinţilor am vrut să-i mulţumim Mântuitorului 
pentru jertfa sa pentru iertarea păcatelor omenirii întregi. La finalul programului, elevii au servit din 
bucatele tradiţionale: ouă şi cozonac, rostind în cor: – „Hristos a înviat!”  

– De vorbă cu preotul  
In ultima activitate preotul ne-a prezentat câteva reguli pe care trebuie să le urmăm atunci când 

păşim în casa Domnului, ne-a spus că în Săptămâna aceasta, a Patimilor se ţin slujbe în fiecare 
seară. De asemenea, ne-a explicat că în această săptămână vin din ce în ce mai mulţi oameni pentru 
se spovedi şi a se împărtăşi. Taina Spovedaniei este Taina în care Dumnezeu iartă, prin duhovnic, 
păcatele creştinilor care se căiesc sincer şi le mărturisesc la scaunul spovedeniei, în faţa preotului. 
Sfânta Împărtăşanie este cea mai mare Taină, fiindcă prin ea noi nu primim numai harul 
dumnezeiesc, ci pe însuşi izvorul harului, pe Iisus Hristos, împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele 
Său. Ne-a îndemnat să trăim în rugăciune şi credinţă şi să urmăm îndemnul lui Dumnezeu. 

 Proiectul educativ „Bucuriile Invierii” a fost un mijloc de educaţie nonformală care a dus la 
înţelegerea mai profundă a valorilor morale, creştine de către elevi, valori ce ii vor ajuta pe tot 
parcursul vieţii.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

NICOLAE GEORGIANA CRISTINA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VOINICELUL’’ 

 
 
„A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 

expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.”  
John Amos Comenius 
Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 

stabilit în formarea personalității copiilor noștri. 
În cadrul activiăților extracurriculare cu o 

deosebită influență formative sunt incluse toate 
formele de acțiuni care se realizează în afara 
programului propriu zis: plimbări, ieșiri în 
natură, excursii, tabere, serbări cu diferite 
ocazii, concursuri între grupele aceleiași 
grădinițe sau între grădinițe, parteneriate 
școlare pe diferite teme, etc. 

Educația prin activitățile extracurriculare 
urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 

cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creative în diferite 
domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale 
şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al 
umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să 
devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa 
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii tinerilor.  

Trebuința de a se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai 
ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viața. Se știe că 
începând de la cea mai fragedă vârtă, copiii acumulează o serie 
de cunoștințe punându-I in contact direct cu obiectele și 

fenomenele din natură. 
Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce 

permite elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă 
nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea 
activităţilor şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase 
valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de copii, a relaţiilor creative, astfel educatorul putându-și afirma 
spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe 

copii. 
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Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit copiilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea.  

În domeniul educației, această identificare trebuie făcută foarte atent, cu atât mai mult cu cât 
„materialul” este unul uman, prin urmareindividual, de cele mai multe ori chiar imprevizibil. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților 
de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg 
sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de 
creatie. 

Activitățile complementare concretizate în excurii 
și drumeții, vizite, vizionări de filme sau spectacole 
imprimă copilului un anumit comportament, o ținută 
adecvată situației, declanșează anumite sentimente. O 
mai mare contribuție în dezvoltarea personalității 
copilului o au activitățile extrașcolare care implică în 
mod direct copilul prin personalitatea sa și nu prin 
produul realist de acesta. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe 
pentru educarea spiritului creative în cadrul activiăților extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de 
a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica în astfel de activități, să încurajeze 
elevii și să realizeze un feed-back pozitiv. 

855



 
ROLUL ACTIVITAȚILOR EXTRACURRICULARE PREȘCOLARE  

ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ÎNVAȚĂMÂNT 
 
 

prof. Nicolae Magdalena 
Școala Gimnazială ”Ștefan Luchian”, 

Grădinița P. N. ”Ghiocel”Moinești, Bacău 
 
 
Problematica educatiei dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ, de pe instrucție pe educație. 

Îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare asigură modernizarea şi perfecţionarea 
procesului instructiv-educativ și are numeroase valenţe formative, deoarece este favorizată 
manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că 
preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 
Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia 
zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului, 
arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic, dar şi dragostea faţă de copii. 

Eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în 
acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun 
activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de Curriculum ci de copii, conform intereselor şi 
dorinţelor lor. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea, grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru a-i atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: acțiuni denumite ”Părinți 
voluntari la grupă” desfăşurate cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de 
proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri județene și regionale în grădiniţă: ”Vis de copil”, ”Florile 
lui Luchian” activităţi dedicate centenarului Marii Uniri, activitate de educație financiară ”Punguța 
cu bani” invitat Crina Mihailă -trainer de educație financiară.  

În activităţile organizate în mijlocul naturii și al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii privind munca şi viaţa omului în diferite contexte îşi formează reprezentări 
simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor şi frumuseţilor patriei. În cadrul activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natura, de ocrotire a speciilor pe cale de dispariţie. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  
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Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

În cadrul spectacolelor de teatru desfășurate în parteneriat cu Teatrul ”Magic” Bacău, relaţiile 
care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri şi 
reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile 
interpretate de actori.  

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 
 

Nicolae Maria 
Profesor educație fizică 

Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”, București, sector 1 
 
 
În ultima perioadă relația dintre educația formală și cea nonformală s-a aflat în centrul 

preocupărilor educaționale internaționale. Pe plan european se evidențiază inițiativa de promovare a 
rolului dominant al activităților extrașcolare.  

Educația extracurriculară (mai bine zis, educația din afara procesului de învățământ) apare sub 
două aspecte principale:  educația informală ce reprezintă influența incidentală a mediului social 
transmisă prin situațiile vieții de zi cu zi și  educația nonformală ce se realizează prin sistemul de 
învățământ sau în cadrul unor organizații cu caracter educativ. 

Activitățile extracurriculare nu aparțin curriculumului oficial, dar au finalități ce susțin în mod 
direct dezvoltarea competențelor promovate prin programele școlare; completează activitățile de 
învățare de la clasă, urmăresc lărgirea și adâncirea informației și cultivă interesul pentru o mulțime 
de domenii ale cunoașterii. Aceste acivități au în general rol de curriculum suplimentar. 

La activitățile extrașcolare din  afara programului școlar pot participa un număr cât mai mare de 
elevi atingând  următoarele scopuri: interacțiune socială, recreere și educație pentru sănătate, 
autodisciplină, creșterea încrederii de sine, leadership. Activitățile școlare erau menite să ofere 
copilului alternative la educația școlară dăruind copilului posibilitatea să se miște, să se exprime 
liber și să facă lucruri care îi plac.  

În zilele noastre sfera activităților școlare s- a diversificat și au urmatoarele  caracteristici: 
cuprind activități care sunt organizate de școli, ce se desfășoară în școală sau în afara ei, se 
centrează pe activități ce vizează dezvoltarea personalității elevilor, aparțin ansamblului școală – 
comunitate - familie (din perspectiva actorilor implicați dar și a tipurilor de acțiuni derulate), oferă 
copiilor posibilitatea de exprimare a identității personale. Ca și tipologie aceste activități au crescut 
foarte mult: excursii și vizite la muzee, vizionare de filme sau piese de teatru, vizite la instituții 
publice, excursii la obiective de interes științific, vizite la alte unități de învățământ, activități 
sportive, serbări școlare, activități artistice, activități literare, activități ce vizeaza protecția 
mediului. Participarea la activitățile extrașcolare contribuie în mod deosebit la dezvoltarea 
cognitivă, relaționară, afectivă a elevilor. Achizițiile câștigate în contextele de învățare din activități 
extrașcolare pot servi elevilor ca suport de învățare în activitățile de la clasă, fapt pentru care 
participarea la aceste activități ar trebui valorificată și încurajată în permanență. Pe de altă parte, 
cadrele didactice sunt cei care observă în mod direct beneficiile activităților extrașcolare și pot 
observa imediat impactul pe care îl au aceste activități asupra elevilor. 

 Ca și avantaje, activitățile extrașcolare se pot desfășura cu elevii și cadrele didactice din școală, 
părinții și reprezentanții comunității, unind în același loc categoriile din afara spațiului școlar. 
Invitația unor specialiști din domenii diferite, participarea reprezentanților ONG-urilor la aceste 
activități fac totul mai atractiv și mai profitabil pentru toți cei care participă. Atractivitatea 
activităților extrașcolare depinde de cumulul mai multor factori cum ar fi: atractivitatea tematicii 
abordate, buna coordonare a activităților, implicarea cât mai multor actori ai școlii și comunității cu 
experiențe relevante pentru activitatea desfășurată. 

Importanța școlii și rolul ei se schimbă în funcție de caracteristicile societății, iar în zilele 
noastre ne confruntăm cu o multitudine pe provocări. O primă provocare se referă la faptul că 
școala trebuie să ofere diversitate pentru a răspunde nevoilor de cunoaștere ale copiilor ieșind din 
formal și formalism. Astfel, activitățile școlare și extrașcolare iau o importanță din ce în ce mai 
mare. Anumite studii subliniază rolul acestor activități în planul dezvoltării personale a copiilor, în 
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constituirea unui climat prietenos, ce duce la creșterea participării la cursuri ducând în final la 
rezultate bune în plan social. Există o acceptare a acestui fel de  activități, o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu „altceva, ce lasă școala să respire, ieșind din monotonia de zi cu zi” și îi 
face pe copii de a trăi „bucuria de a învăța”.  

Fără a nega importanța educației curriculare, educația extracurriculară preia un rol și un loc bine 
stabilit în formarea personalității copilului. 

Activitățile extracurriculare oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor și de dezvoltare 
personală într-o lume dominată de televizor și calculator. Ca și efecte și implicații ale participării la 
aceste activități putem enumera: participarea în număr mare se asociază cu o scădere a absențelor de 
la cursuri a copiilor și implicit cu diminuarea abandonului școlar; acest lucru se realizează prin 
creșterea motivației  elevilor de a participa la cursuri; aceste activități au un impact pozitiv asupra 
psihicului copiilor deoarece promovează activități ce valorizează aspectele personalității copiilor. 
Participarea la aceste activități sunt asociate cu scăderea manifestărilor violente în spațiul școlar 
prin efectul  prosocial; prin aceste activități, activitatea școlii se derulează în mult mai bune condiții  
fiind susținută de părinți. 

Toate activitățile extracurriculare au rol de dezvoltare în formarea copiilor ca persoane 
inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situație, bogate din punct de vedere 
cultural într- o  societate dominată de pseudocultură. Acești copii dovedesc creativitate, imaginație, 
atitudine, talent afirmându-și în același timp personalitatea într-un mod original. Dacă sunt bine 
pregatite aceste activități sunt atractive, trezesc interesul producând bucurie, ușurează acumularea 
de cunoștințe chiar dacă se desfășoară cu un anumit efort. În derularea acestor activități își găsesc 
locul și copiii timizi, dar și cei impulsivi, învățând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor, 
iar cei care sunt lăudați învață la rândul lor să aprecieze. 

Participarea la activitatile extracurriculare duce la dezvoltarea cognitivă, afectivă și relațională a 
copiilor. Toate achizițiile dobândite în procesul de învățare din aceste activități pot deveni suport 
pentru învățare de la clasă, motiv pentru care această participare ar trebui încurajată și valorificată.  

Școala românească în perioada actuală are o deschidere către acest gen de activități, având o 
nevoie de completare a curriculumului formal cu alt fel de activități, ieșind din monotonia școlii de 
fiecare zi, dar  în același timp urmărește faptul ca elevii să trăiască” bucuria de a învăța”. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. Nicolae Maria-Dana 
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Brăescu” Calafat 

 
 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul activităților extrașcolare elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

 
Activitățile extrașcolare au ca scop:  

 dezvoltarea unor aptitudini speciale; 
 antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut; 
 cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale; 
 facilitarea integrării în mediul şcolar; 
 oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei; 
 fructificarea talentelor personale; 
 corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  
  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 
Tipuri de activități extrașcolare: 
 vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale - reprezintă un 

mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru;  
 vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive – stimulează și 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură; 
 excursiile și taberele școlare - contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 

frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură; 
 spectacolele – constituie o formă de activitate în școală prin care copilul face cunoștință cu 

lumea minunată a artei; 
 serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului și au rol în 

dezvoltarea artistică a elevului; 
 concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 

arii curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor. 
Activităţile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi maifrumos obiectivul principal - pregătirea 
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copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

ÎNV.  NICOLAE  MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ URZICA, OLT 

 
 
 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

 
În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 

autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

 
Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 

cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să 
ofere copilului alternative la educaţia şcolară, care necesita un efort intelectual predominant.  

 
Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se 

exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar 
problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă 
importanţă. 

 
Activităților extraşcolare evidenţiază faptul că, în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: 

excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru, vizite la instituţii publice, 
excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la alte unităţi de învăţământ, serbări 
şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, activităţi ce vizează protecţia 
mediului etc.  

 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru.  

 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 

producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

 
Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 

stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 
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„Tradiții și obiceiuri ale românilor din cele mai vechi timpuri și până astăzi” 
 
 

Nicolae Nicoleta, 
Școala Gimnazială Valea Râmnicului 

 

Transformarea societătii rurale într-o societate de consum asemănătoare celei urbane și 
schimbările demografice fac că obiceiurile să se piardă sau să nu se mai practice. Multe din 
obiceiurile tradiționale românești le mai putem întâlni doar în spectacole sau festivități. Populația 
rurală actuală trece printr-o emancipare care se află la marginea prăpastiei ce semnifică pierderea 
identității și patrimoniului tradițional românesc.        

Se fac eforturi considerabile de către persoane dedicate ascestor cauze de păstrare a portului, 
dansurilor, arhitecturii, obiectelor și a tot ce înseamnă tradiție populară românească.Lumea din care 
face parte țăranul român a fost dintotdeauna bogată în obiceiuri și tradiții.Acestea par a fi pentru cei 
care le privesc din exterior, manifestări folclorice fabuloase. Pentru cei care le cunosc însemnătatea, 
știu că aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde, despre relațiile interumane și despre 
relațiile oamenilor cu natură. 

Obiceiurile tradiționale românești au că și modalități de exprimare: muzică, coregrafia, gestică 
sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite înainte de toate, să organizeze viață oamenilor. 
Marchează momentele importante ale trecerii lor prin lume, și le modelează comportamentul. 

Cele două mari categorii de obiceiuri și tradiții sunt: cele care marchează diferite evenimente ce 
se desfășoară de-a lungul anului. Sunt sărbători religioase, cele legale, de muncă agricolă, de factori 
de mediu. Acestea vizau viață colectivă a satului, având un caracter public și ciclic. Un loc special 
între obiceiurile religioase în județul Buzău îl au cele  specifice Crăciunului și Paștelui.A două mare 
categorie se referă la obiceiurile care atestă diferite momente importante din viață omului. 
Desfășurarea lor era legată de momente bine determinate, care nu se repetă de-a lungul vieții. 

Obiceiurile de peste an erau, în general, în directă legătură cu trecerea timpului, a calendarului, 
dar și a muncilor în colectivitățile agricole sau de păstori. Îndeplinirea lor potrivit datinei, era în 
interesul întregii colectivități, toată lumea aducându-și aportul. 

La obiceiurile legate de momentele importante ale vieții omului, interesul îndeplinirii obiceiului 
cădeau, înainte de toate, asupra individului și a familiei lui. 

„... nu cultură populară și nici portul popular au nevoie de ajutorul înviorător al tehnicii vremilor 
noi, ci oamenii tehnicii noi au nevoie într-un anume fel de cultură populară” (Elena Secosan și Paul 
Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România) 

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă pentru dezvoltarea locală 
şi este caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial divers. Moștenirea culturală este 
o sursă însemnată de evoluție atât la nivel regional, cât și local, capitalul simbolic fiind esențial 
pentru identitatea culturală reprezentată prin valori, obiceiuri, îndeletniciri, credințe și simboluri 
împărtăsite de comunitatea noastră,județul Buzău. 
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Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor este extrem de importantă și în ceea ce 
priveşte dezvoltarea economică a zonelor rurale. Serviciile agroturistice, mestesugăritul și 
activitătile tradiționale pot fi o modalitate de promovare și creștere a atractivitătii satelor româneşti, 
cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor şi cu beneficii economice pentru populaţia locală. 

Investiţiile în patrimoniul local au un impact pozitiv asupra conservării şi promovării 
specificului local şi a dezvoltării turismului rural. Astfel, în perioada 2007-2013, proiectele care 
vizau promovarea patrimoniului local, a moștenirii rurale și a produselor tradiționale și dezvoltarea 
ocupațiilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local 
au fost finanțate prin măsurile 313 - „Încurajarea activităţilor turistice”, 312 - „Sprijin pentru 
crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” și 322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor și 
îmbunătăţirea moştenirii rurale”. 

  În următoarea perioadă de programare, dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază 
și protejarea patrimoniului cultural local vor fi realizate prin măsura de investiţii în servicii de bază 
şi reînnoirea satelor, respectiv prin submăsurile 7.2 și 7.6. Măsura LEADER va aduce valoare 
adăugată, prin implementarea strategiilor locale în 8.9 contextul nevoilor locale și al proiectelor 
inovatoare.  

Această abordare va facilita şi accesul la infrastructură TIC şi va încuraja comunitătile rurale în 
valorificarea şi promovarea resurselor și tradițiilor, oferind şanse egale pentru tineri, femei, oameni 
în vârstă, persoane cu dizabilităţi şi membrii minorităţilor naţionale. Prin deschiderea manifestată de 
abordarea LEADER pentru tipurile de investiţii care nu sunt finanţate prin măsurile clasice PNDR 
2014-2020 vor fi acoperite decalajele dintre rural şi urban, păstrându-se identitatea locală şi 
stimulându-se coagularea intereselor comunităţii. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                             
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL                                                        

Activități de completare a educației 
 

Prof. pt. înv. primar: Nicolaescu Victoria                                                  
Școala Gimnazială ,, Ioan Slavici”, Sibiu 

 

Activitățile extrașcolare completează procesul educational și contribuie la dezvoltarea 
aptitudinilor elevilor în diverse domenii.  Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus 
numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop se 
folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite obiecte, vizitele şi 
excursiile, concursurile şcolare, care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, 
dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării 
şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea 
atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor 
pozitive de voinţă şi caracter.  

Activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole 
cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe 
discipline, concursuri, concert lecție de muzică clasică,  care, prin specificul lor, imprimă copilului 
un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

Legătura  excursiilor şi vizitelor cu procesul educațional asigură eficienţa educativă a acestor 
activităţi. Menţionăm că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de caracterul lor 
variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter didactic. 
Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au drept scop 
lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumusețile țării, cu cultivarea dragostei a 
respectului față de propria țară. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale 
elevilor şi de dorinţele lor. Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea 
povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor. Metodele și tehnicile moderne, 
activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i îndeamnă 
să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de potrivite în 
educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană.  

Aceste metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața 
socială a elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea 
conținutului prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția 
unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a 
copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor 
celuilalt și rămân în memorie mult mai mult pentru că intervine văzul, auzul și expunerea. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
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Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 

Bibliografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 

2. Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 
instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă – mijloace de realizare 

 

Prof. Nicolaua Măndica                                                                 
Grădinița P. P. ,,Licurici,, –Galați 

 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostril . 

Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din  

natura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât arfi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative  

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
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cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor 

Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ.  

 

 
 
Concursuri școlare și extrașcolare 
Valorificarea interesului pentru un anumit domeniu. Pregătindu-se pentru un concurs, copilul 

are ocazia să afle o mulţime de lucruri noi, pe care poate nu le-ar fi aflat daca nu ar fi participat la 
competiţie. 

Creşterea stimei de sine. Atunci când participarea la o competiţie se încheie cu un rezultat bune, 
copilul învaţă să aibă încredere în sine şi descoperă că şi-a depăşit limitele. Toate acestea contribuie 
la creşterea stimei de sine. 

   CONCURS ECOLOGIC  –SI CEI MICI FAC FAPTE MARI ! 
 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Ciubuc Iuliana, Armonia naturii , Editura Aureo, Oradea, 2011, pagina 110. 
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3. Dumitru, G., Novac, C., Mitracche, A., Ilie, V., Didactica activităţii instructiv-educative pentru 
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868



 
Școala din afara școlii 

 
 
 

Prof. Nicoleta Camelia Curteanu 
Liceul Tehnologic Nr. 1 Cudalbi 

 
 
 
Provocarea căreia trebuie să-i facă față profesorii constă în a demonstra relevanța și importanța, 

în lumea din afara școlii, a conținutului și competențelor pe care ei le predau. Elevii au nevoie să 
știe că ceea ce învață le va folosi în viața reală, după absolvirea școlii.  

 
Abilitatea profesorului de a arăta de ce sunt importante pentru viitor informațiile pe care le 

transmite este un mod eficient de a-i obține angajamentul în procesul de învățare și mai apoi, în 
implicarea în activități comunitare.  

 
Angajamentul se caracterizează prin oportunități, acceptare, motivare și rezultate; el este 

determinat de o cauză și oferă motivul (de ce) pentru care un elev să reacționeze pozitiv. 
 
Elevii ar trebui  să fie încurajați să participe la programe bazate pe chestiuni care îi afectează, 

cum sunt educația, protecția socială, sănătatea reproducerii, protecția mediului etc. 
 
Participarea este un drept fundamental. Este unul din principiile directoare ale Declarației 

Universale a Drepturilor Omului care a fost reiterată în multe alte convenții și declarații.  
 
Prin participare activă, tinerii sunt împuterniciți să joace un rol vital în dezvoltarea lor, în 

comunitățile lor, ajutându-i să învețe abilități esențiale, să-și dezvolte cunoștințele despre drepturile 
omului și cetățenie și să promoveze acțiuni civice pozitive.  

 
Pentru a participa eficient, tinerilor trebuie să li se pună la dispoziție instrumentele adecvate, 

cum ar fi informarea, educarea și accesul la drepturile lor civile. 
 
Participarea poate fi consolidată prin includerea tinerilor în proiectarea, implementarea, 

monitorizarea, raportarea și evaluarea instrumentelor, strategiilor și programelor. Elevii înșiși pot 
realiza materialele atât prin medii tradiționale, cât și prin tehnologii incluzive, precum internetul, 
SMS-urile etc.  

 
Materialul trebuie să fie accesibil și tinerilor cu dizabilități. 
 
Comunitățile au propriile lor combinații de persoane cu abilități speciale și interese diverse, au 

instituții, afaceri, resurse naturale etc, care pot reprezenta posibilități neprețuite pentru educabile și-i 
pot reduce școlii povara.   

 
Pentru a stimula accesul elevilor direct la resurse dincolo de școală, școala însăși ar trebui să fie 

un facilitator și nu un intermediar între elevi și comunitatea locală. Părinți, familii, profesori și 
comunități – nu există un parteneriat mai bun! 
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Educația ecologică realizată prin activități extrașcolare 

 

Grosaru Nicoleta, 

Gradinita cu Program Normal nr. 5 Buzau 

 

Poluarea aerului, apei și solului, distrugerea stratului de ozon, modificarea globală a climei, 
distrugerea și fragmentarea habitatelor, dispariția speciilor, sunt câteva dintre probleme ecologice 
actuale dar și de perspectivă, care prezintă un pericol major la adresa vieții pe pământ. În 
majoritatea țărilor dezvoltate protecția mediului a devenit una din direcțiile prioritare ale politicii 
statului. Această problemă trebuie abordată de întreaga comunitate și în acest scop este necesară 
implementarea unui sistem de educație ecologică. 

Având ca scop formarea atitudinii de protejare a mediului, de dezvoltare a spiritului de 
responsabilitate faţă de natură, educaţia ecologică trebuie să fie un proces care să înceapă de la 
vârsta preşcolară. Aceasta este vârsta la care începe formarea viitorului cetățean al planetei din toate 
punctele de vedere, iar particularitățile de vârstă permit mai ușor trezirea în copii a sentimentelor şi 
atitudinilor pozitive faţă de mediu, precum și formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice și 
implicit a unui comportament adecvat. Curiozitatea, dorința de a imita adultul, răspunsul emoțional 
puternic sunt câteva dintre caracteristicile vârstei preșcolare care facilitează educația ecologică în 
grădiniță. 

Plimbările şi excursiile sunt importante şi aceste experienţe trebuie exploatate şi după 
consumarea lor. Este bine ca la o zi sau două de la excursie copiii să rememoreze experiențele trăite 
şi să discute despre ele, imagini, situaţii care le vin în minte, să răspundă la întrebări de genul: „Ce 
ai descoperit? Ce ai simţit ?”. La plimbare sau în excursie pot fi luate o hârtie, un creion, un aparat 
de fotografiat. În timpul excursiilor vor fi încurajați să nu rupă crengi, frunze, flori, doar pentru că 
sunt frumoase, ori pentru a le mirosi o clipă, ci să le imortalizeze prin desen sau printr-o fotografie. 
Desenele, fotografiile, eventualele obiecte luate de la faţa locului (pietricele, frunze, conuri) pot 
alcătui un jurnal de călătorie, care va fi răsfoit din când în când de copii. 

Formarea conştiinţei morale trebuie dublată de formarea unei conduite morală.  Cel mai 
important este exemplul personal, întrucât la această vârstă copiii învață cel mai mult prin imitație. 
La aceasta vârstă pot fi formate obiceiuri pozitive, precum: închiderea becului atunci când e 
suficientă lumină, separarea hârtiei și a altor deșeuri în vederea reciclări, oprirea apei în timpul 
spălării dinţilor, protejarea spațiilor verzi, a animalelor abandonate etc. Este indicat, de asemenea, 
ca în clasă sau în curtea grădiniței să se amenajeze un colţ de natură de care copiii să aibă grijă. 
Chiar de la o vârstă mică ei pot să ude florile din ghiveci sau să pună seminţe în hrănitoarea pentru 
păsărele.  

Activităţile de educaţie ecologică trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă relaxantă, unde 
interesul şi comunicarea să încurajeze initiaţivele, dar şi  opțiunile fiecăruia. Prin exploatarea 
situaţiilor de viaţă corespunzătoare, a situațiilor problemă, prin desfăşurarea unor activităţi 
instructiv-educative, în care informaţiile nu sunt doar transmise de-a gata, ci sunt şi rodul gândirii 
critice a preşcolarilor, și mai ales prin joc, copiii ajung să recunoască, să înţeleagă şi să iubească 
natura, să-i pătrundă tainele şi să o protejeze. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL „100 DE ZILE DE ŞCOALĂ- 100 DE POMI” 

Prof. Nicula Emilia 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. ARGUMENT 

Proiectul “100  de zile de şcoală- 100 de Pomi” este adresat în primul rând elevilor şi cadrelor 
didactice de la clasa pregătitoare Step by Step, dar şi părinţilor şi comunităţii locale, dorind să fie un 
portal spre sufletul fiecăruia, o dorinţă de a ne cunoaşte mai bine, o şansă de a ne arăta frumuseţea 
interioară şi grija pentru mediul înconjurãtor. 

2. SCOP:  

Cunoaşterea semnificaţiei parcurgerii primelor o sută de zile din viaţa de şcolar; bucuria 
sărbătoririi împreună a o sută de zile de şcoală prin diferite activităţii, dar  şi   creşterea prestigiului 
clasei şi a şcolii în rândul comunităţii. 

3. OBIECTIVE:  

 Atragerea efectivă a copiilor şi a pãrinţilor în organizarea unor activităţi cu caracter 
extracurricular, cum ar fi plantatea a 100 de pomi; 

 Identificarea propriilor valori şi a grupului din care fac parte; 
 Cunoaşterea şi respectarea valorilor actualei generaţii de şcolari  prin paralelismul între 

universul copilăriei de azi şi universul copilăriei părinţilor lor sau al unor personaje din poveşti; 
 Stimularea şi promovarea creativităţii elevilor prin realizarea colecţiilor de 100 de obiecte; 
 Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; 
 Stimularea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste 

activităţi; 
 Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale. 

     4. GRUPUL ŢINTĂ:  

29 de elevi de la clasa pregătitoare E Step by Step; 

Părinţii elevilor; 
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Membrii comunităţii locale. 

5. Parteneri: 

Direcţia Silvicã Hunedoara. 

6.PERIOADA: 

Pregătire: 5- 12 martie 2018; 

Derulare : 13 martie 2018; 

Evaluare: în cadrul Comisiei metodice a claselor Step by Step. 

7. RESURSE: 

- umane: elevi, cadre didactice, părinţii elevilor, membri ai comunităţii locale; 

- materiale: colecţiile de materiale aduse de copii, markere, hârtie, creioane, carton,  diplome 
oferite copiilor, 100 de molizi, cazmale, lopeţi; 

- financiare: bugetare – fonduri proprii pentru materiale de specialitate; 

                    extrabugetare – sponsorizări, contribuţii ale părinţilor pentru realizarea colecţiilor 
de 100 de obiecte. 

8. ACTIVITĂŢI: 

- Anunţarea copiilor şi a părinţilor asupra proiectului şi asupra  modului cum trebuie să se 
pregătească pentru sărbătorirea celor 100 de zile de şcoală: pregătirea colecţiilor de 100 de obiecte – 
noiembrie 2017; 

- Realizarea unor expoziţii cu desenele elevilor pe diferite teme: „Salvaţi pădurile!”, „Pădurea 
de stejari„, Vestitorii primăverii” – nov. 2017 – februarie 2018; 

- Realizarea unei expoziţii cu diverse creaţii intitulată „Atelier de creaţie” – 1- 12 martie 2018; 

- Completarea zilnică  a panoului „Să numărăm zilele de şcoală” – jetoane cu numerele până la 
100; 

- Pavoazarea clasei pentru sărbătoare – 12 martie 2018; 

- Desfăşurarea activităţilor din 13 martie 2018. 

9. REZULTATE AŞTEPTATE: 

- Atitudinea pozitivă  a copiilor faţă de acţiunile realizate; 

- Responsabilizarea elevilor şi a părinților  în vederea realizării colecţiilor cu 100 de obiecte; 

- Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţile organizate; 
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- Dezvoltarea comportamentelor sociale la copii; 

- Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între elevi; 

- Dezvoltarea gândirii critice la elevi; 

- Respect pentru naturã. 

10. EVALUARE:  

Numărul participanţilor la activităţile din ziua sărbătoririi a 100 de zile ( elevi, părinţi, bunici, 
cadre didactice, membri din comunitatea locală); 

Calitatea colecţiilor cu 100 de obiecte; 

Gardul viu cu 100 de molizi; 

Produsele finale ale activităţii. 
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LOCUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                  
ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: NICULESC LIDIA CARMEN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROS 

JUD. HUNEDOARA 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. În 
urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
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folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la 
tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 

PROF. NICUT NADIA COSTINA 
GPP. OSTROVENI 1, RM. VALCEA 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

 (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora 
se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
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desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

877



 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 
 
 

Prof. învățământ preșcolar 
Niomati Marieta 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

    În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul 

    Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru a-i atrage pe copii. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot 
fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese 
de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Educaţia prin activităţile extraşcolare urmareşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă varstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură.În cadrul acţiunilor turistice, copiii îşi pot dezvolta afecţiunea faţă de natură, faţă de om şi 
realizarile sale. Aceştia sunt foarte receptivi la tot ce li se arat sau li se spune în legătura cu mediul, 
fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

 În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multa creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţării. Vizionarea unor filme, 
spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv specifice vârstei lor, poate constitui de asemenea o 
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante, 
astfel face cunoştinţă cu lumea artei. 
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Importanța activităților extrașcolare 
 

Prof. înv. primar: Niste Ramona, 
Școala Gimnazială Cuzdrioara, Județul Cluj 

       
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe 
școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de 
sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale.  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de 
formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice 
manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
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Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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Impactul programului Școala Altfel în învățământul preșcolar 

 
 

Prof. înv. preșcolar Nistorescu Elena Alexandra 
Grădinița ”Peștișorul de aur”, București 

 
 
În cadrul programului “Şcoala Altfel” am propus desfășurarea unor activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare care au vizat valorificarea talentelor, aptitudinilor, preocupărilor extraşcolare şi 
competenţelor în domenii cât mai variate şi  interesante ale preșcolarilor. Pentru această săptămână 
am propus proiecte interesante atât la nivel de grupă cât şi la nivelul unităţii, vizând teme îndrăgite 
de copii, dar şi cu valenţe morale şi social-civice, adaptate nivelului de dezvoltare a preşcolarilor. 

 
Activităţi propuse şi desfăşurate 

 
DATA ACTIVITATE 

“Reguli pentru o viață sănătoasă” – educație pentru sănătate  
Luni  “Hocus-pocus!” – spectacol de magie cu participare 

interactivă 
“Micul cercetător ” – atelier de experimente științifice 
 

 
 
Marţi  “Mic,voinic și sănătos” – jocuri sportive în aer liber 

“Eroii mei, polițiștii” – activitate de prezentare și informare 
asupra activității polițiștilor 

 
Miercuri  

“Lumea curcubeu”- desene pe asfalt 
“Vreau să fiu artist!” – atelier de teatru  

Joi  “Semaforul” – joc interactive de educație rutieră 

“Marea carte a poveștilor” – club de lectură 
 

 
Vineri  

“Micii ecologiști” – activitate ecologică de curățare a 
parcului din zona grădiniței 

 
Scopul acestor activități a fost implicarea preşcolarilor, a părinților acestora şi a cadrelor 

didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în 
valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii. 

Obiectivele urmărite au vizat desfășurarea de activități din domenii variate, în contexte non-
formale, stimulative și propice achiziționării și consolidării de cunoștințe, priceperi sau deprinderi; 
punerea în valoare a preocupărilor, talentelor și capacităților preșcolarilor din domeniile:ecologic, 
artistic, sportiv, științific; stimularea curiozității și interesului preșcolarilor pentru teme din diferite 
domenii de cunoaștere; familiarizarea preșcolarilor cu instituțiile importante din comunitate. 

Modalități de evaluare a activității: convorbiri; jocuri; expoziții (virtuale). 
Rezultate înregistrate: Copiii au participat activ, cu mult interes și entuziasm la activitățile 

desfășurate. Au fost realizate expoziții cu produse originale și interesante. În curtea grădiniței au 
fost colectate selectiv deșeurile aflate pe spațiul de joacă. Preșcolarii au împărtășit colegilor, 
prietenilor și familiilor experiențele deosebite pe care le-au trait, consolidând și diseminând astfel 
activitățile desfășurate. Părinții au fost mulțumiți de activitățile desfășurate, atât datorită 
caracterului inedit cât și a calității acestora, menționând că ritmul de viață solicitant temporal și 
psihic nu e permite să se implice pe măsura dorințelor în astfel de activități. Preșcolarii au aplicat 
după activitățile specific, și aplică în continuare regulile și deprinderile de igienă a vieții prin sport, 
curățenie și alimentație sănătoasă. 
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Analiza SWOT 
PUNCTE TARI OPORTUNITĂȚI 

-prezența foarte bună a 
preșcolarilor și familiilor acestora; 

-diversitatea tipurilor de 
activități; 

-susținerea activă a activităților 
de către toți partenerii implicați. 

- stabilirea unor relații de parteneriat 
între grădiniță și celelalte instituții cu 
perspectivă de continuare; 

-implicarea activă a familiilor 
preșcolarilor în activitățile grădiniței și 
sporirea încrederii în calitatea actului 
educativ; 

-creșterea prestigiului grădiniței în 
cadrul comunității. 

PUNCTE SLABE AMENINȚĂRI 

-mediatizarea activităților 
propuse pentru programul Școala 
Altfel. 

-implicarea pe deplin a partenerilor 
solicitați; 

-organizare deficitară; 
-posibila vreme neprielnică. 

 
Prin conţinutul lor,activităţile desfăşurate au oferit  copiilor posibilitatea de a-şi manifesta într-

un mod natural personalitatea, de a elimina orice urmă de timiditate, stângăcie şi teamă. Toate 
activităţile desfăşurate au pus preşcolarul în situaţia de a acţiona, de a inventa, de a se juca, de a 
reflecta. La finalul programului s-a organizat o expoziţie cu produsele programului şi cu imagini din 
timpul desfăşurării  acţiunilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. Nita Nadina 
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Roma 

 
 

Pedagogul american Bruner  consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 
poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv 
– educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de 
relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor activităţi elevii se deprind 
să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să 
înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
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rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această 
formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în 
faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, 
calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte 
persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curăţarea         
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Muzeul și educația 
 
 

NIȚĂ MIHAELA- ALINA 
Profesor documentarist 

Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”, București, sector 1 
 
   
Școala are rolul de a asigura cadrul necesar formării educative a elevilor și de a contribuie la 

dezvoltarea personalităților acestora. Cu toată bogăția conținutului disciplinelor de învățământ, 
apare nevoia copiilor de „nou”, de exploatare dorind să se implice în activități în care dorințele și 
curiozitățile sunt realizate. Astfel școlile participă la activități extrașcolare prin care elevii își 
îmbogățesc cunoștințele din lumea culturală. 

Nicolae Iorga avea credința ca „muzeul să fie o școală de gust și o școală de istorie a gustului și 
... mai mult, trebuie să fie nu numai la dispoziția oricui, dar să întindă mâna către oricine pentru a 
și-l atrage, a-l reține cât se poate de mult.” (Hâncu, Dumitru. Dicționar școlar. București: Editura 
didactică și pedagogică, 1976, pag. 354.) 

Ce este pedagogia muzeală? Putem să o definim ca știința care se ocupă de educație prin 
intermediul muzeului. Ea vizează eficientizarea activităților cultural – educative ale muzeului. 

În afara funcțiilor sale de achiziționare, cercetare și conservare, muzeul are și funcție formativă 
pe care pedagogia muzeală o maximizează. 

Pedagogia muzeală vizează punerea în evidență a laturii formative a activităților muzeului dar și 
îmbunătățirea și maximalizarea activităților cultural – educative din muzeu.  

Muzeul dezvoltă și formează trăirile în urma interesului față de trecut, față de experiențele de 
cultură din timpuri anterioare erei noastre. Față de alte instituții în care se învață respectul, 
disciplina, muzeul oferă în plus oportunitatea unei experiențe, momentul satisfacerii unei curiozități. 

Muzeul este important în viața culturală, încercând să țină pasul cu transformările continue ale 
societății, împletind cultura cu educația și divertismentul, dezvoltând interesul față de trecut prin 
oportunitatea unor experiențe, „nucleul curiozității umane”. Activitățile desfășurate (ateliere, 
workshop-uri, expoziții cu diferite teme) dezvoltă beneficiarilor cunoștințe, atitudini, gustul pentru 
valori, abilități de ascultare și de observare, muzeul putând fi resursa pentru fixarea și completarea 
cunoștințelor, în funcție de oferta educațională din programele școlare.  

Muzeele, indiferent de profilul lor, sunt o completare a lecțiilor de la clasă: ele arată pe „viu” 
obiecte și reconstituie diferite scene despre care s- a învățat la școală.  Muzeele de artă stimulează 
sensibilitatea: felul de expunere al obiectelor, lumina, atmosfera, starea de moment ne influențează 
perceperea asupra acestora.  

Muzeul motivează dorința de a crea, dezvoltând aptitudini creatoare și imaginația elevilor prin 
capacitatea de exprimare a sentimentelor prin culori, prin forme. Muzeele de istorie educă în spirit 
patriotic.  

Muzeul conține colecții din domenii diferite dar toate urmărind educarea, informarea și 
culturalizarea utilizatorului, sau mai bine spus a elevului care are datoria de a cunoaște și de a păstra 
patrimoniul cultural pentru generațiile următoare. 
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BENEFICIILE ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
 
 

Prof. Niţu Mirela 
Şcoala Gimnazialǎ Puieşti 

 
 
O activitate extraşcolarǎ este o activitate organizatǎ de şcoalǎ ȋn afara orelor obişnuite. O astfel 

de activitate poate fi organizatǎ de şcoalǎ ȋn colaborare cu o  altǎ organizaţie sau cu persoane din 
comunitate. Beneficiile pe care le poate aduce o activitate extraşcolarǎ copilului  se referǎ la 
formarea, socializarea, valorizarea sa, dar şi la inocularea unor valori precum perseverenţa şi simţul 
responsabilitǎţii. 

 
Ne punem adesea ȋntrebarea: Este necesarǎ activitatea extraşcolarǎ? Şi dacǎ da, cȃte astfel de 

activitǎţi şi ce fel de activitǎţi? Potrivit specialiştilor, cu cȃt copilul este mai stimulat la nivel 
senzorial şi corporal, cu atȃt se simte mai confortabil ȋn procesul de ȋnvǎţare şcolarǎ. La nivel 
psihologic, indiferent de sport, copiii se simt mai bine ȋn pielea lor atunci cȃnd se obosesc, se 
consumǎ şi putem vorbi aici de un mod de a se valoriza. 

 
O activitate extraşcolarǎ trebuie să fie o plăcere pentru copil. Nici nu se pune problema de a 

împinge copilul spre o activitate care nu-l atrage. În același mod, competiția este profitabilă numai 
dacă este dorită de copilul însuși! Nu cerem rezultate precum am face la școală, ȋl susținem, ȋl  
încurajăm, ȋl ȋnsoţim şi este suficient! Părinții ar trebui să-și încurajeze copiii să ȋi însoțească, să fie 
prezenți la început, pentru a-i motiva, și de-a lungul timpului, ei pot lua pur și simplu act de 
progresele realizate de către copiii lor. 

 
Există multe tipuri de activități extraşcolare: activități sportive, artistice, culturale, sociale, 

ecologice etc. Profilul fiecărui copil  va găsi activitatea care i se potriveşte cel mai bine.  Nu există 
o activitate mai bună decât alta, totul depinde de dorințele și caracterul copilului, dar toate au 
beneficii semnificative. 

 
Sportul îi amuză pe copii, le gȃdilǎ spiritului de competiţie, mai ales băieților, și canalizează  

energia debordantǎ spre lucruri pozitive. Dar, dincolo de aspectul ludic, disciplinele sportive, sunt 
favorabile învățării, dezvoltǎrii, înfloririi copiilor. 

La nivel fizic, sportul contribuie la creșterea capacității cardiace și a celei pulmonare, la 
întărirea scheletului. Îi permite copilului să-și cunoască mai bine corpul și să-l accepte, ceea ce este 
esențial în timpul adolescenței, reducând în același timp riscul supraponderal, dezvoltă abilitățile 
psihomotorii ale copiilor, precum și coordonarea acestora. 

La nivel social, sportul, în special cel colectiv, este un excelent vector al socializării copilului, 
care îi permite să-şi facă prieteni în afara școlii, să învețe solidaritatea și spiritul de echipă. De la o 
anumită vârstă, o activitate sportivă transmite noțiuni de disciplină și fair-play, precum și respectul 
pentru adversar. 

 
Activitǎţile artistice au ca efect decomprimarea și eliberarea creativității. Cursurile de  muzicǎ 

(pian, chitară, flaut etc.) sunt adesea locuri ȋn care copiii ȋmpǎrtǎşesc pasiuni comune şi se exprimǎ 
fǎrǎ a fi judecaţi. Ei evoluează în propriul ritm și câștigă încredere. În cadrul cursurilor de desen, 
ceramică și pictură, scopul este acela de a permite copilului să-și elibereze imaginația. El este liber 
ȋn creația sa și trebuie doar să fie ghidat în dozarea vopselei, ȋn felul ȋn care se ţine pensula. 

 

În cele din urmă, el vede de ce este capabil și descoperă că se poate descurca şi singur. Există, 
de asemenea, ateliere de teatru bazate pe improvizație și spontaneitate. Scopul este de a inventa 
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povești și de a construi personaje din cotidianul copiilor: acasă, la școală etc. Ei se exprimă într-un 
univers spațio-temporal diferit de al lor, iar acest lucru permite timizilor de a se deschide şi 
turbulenţilor de a se canaliza. 

 
Pictura, sculptura, desenul, artele vizuale, sunt fǎrǎ nicio ȋndoialǎ activitǎţile extraşcolare cele 

mai accesibile pentru toţi copiii şi care le intensificǎ sentimentul de discernǎmȃnt şi de observare, 
douǎ mari calitǎţi necesare dezvoltǎrii lor intelectuale. 

          
Imaginaţia este motorul dezvoltǎrii copilului avȃnd rol- cheie ȋn construirea cunoştinţelor. 

Printre arte, muzica este o activitate apreciatǎ de copii şi uşor de realizat. Ai nevoie de abilitǎţi de 
ascultare şi dorinţa de a reuşi. Toatǎ lumea face muzicǎ, dar cȃnd este integratǎ ȋn activitatea 
extraşcolarǎ, ea devine o bunǎ ocazie de amuzament pentru unii şi posibilitatea de a-şi dezvolta 
talentul pentru alţii.  

 
Activitățile extraşcolaere sunt o modalitate de a motiva copiii în studiile lor. Ele permit copiilor 

să se simtă integrați în mediul școlar și, adesea, îi împing să rămână mult mai mult, astfel încât cel 
puțin să părăsească școala cu o diplomă sau o certificare. Cu alte cuvinte, activitățile extraşcolare 
reprezintă o modalitate de a reduce riscul abandonului școlar. Astfel, vizitele la muzeu, diverse 
activități culturale precum dansul, corul sau teatrul nu sunt doar activități de divertisment. Scopul 
este, mai presus de toate, de a oferi copiilor o viziune mult mai pozitivă asupra școli prin aceste 
ocupații. Faceți-i să înțeleagă că școala, pe lângă faptul că este un loc de dobândire a cunoștințelor, 
este şi un centru de divertisment. 

 
Uneori,  întâmpinăm dificultăți în alegerea  activităților extraşcolare. Cel mai bun mod este 

acela de a lăsa copilul să facă propria alegere. Dacă puneți la dispoziție o gamă largă de activități, el 
va găsi ceea ce îi convine. De asemenea, rețineți că, odată cu vârsta, interesele copilului evoluează 
și va fi necesară adaptarea activităților în consecință. 

      
Ca o concluzie, activitǎţile extraşcolare ajuta copiii care se luptǎ cu presiunea şcolarǎ, care au o 

nevoie realǎ de a respira. În caz de eşec şcolar, aceste activitǎţi permit ca elevul sǎ fie valorizat 
indirect, la fel cum timidul se poate exterioriza ca parte a unei echipe şi a unui sport colectiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                             
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: NOROCEA CAMELIA 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ZALHANAUA, JUDEȚUL PRAHOVA 

         
 
În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie 
complementară, apare ca o necesitate. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 
noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
În cadrul acestor activităţi, elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Oricât ar fi 
de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

Exemple de activități extraşcolare: 
1. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, stimulează activitatea 
de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 2.Vizionarea 
emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare contribuie 
la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, 
locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

3. Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

4. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural. 
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5. Serbările și festivităţile – marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct 
de vedere educativ, importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi 
în atmosfera sărbatorească instalată cu acest prilej. 

6. Concursurile şcolare - sunt o metoda extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesionala a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilităţile pe care aceştia le au. 

6 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. 

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea 
în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Activităţile extraşcolare, bine 
pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea 
de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – 
pregătirea copilului pentru viaţă.  

 
 
Bibliografie:  
 
- Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Întocmit, Înv. Nucă Nicoleta 
 
 
Personalitatea copilului se formează și se îmbogățește treptat. Activitatea copilului nu trebuie să 

se limiteze la spațiul și timpul școlar, ci trebuie să ia contact cu mediul natural și social, lucru ce 
presupune o gamă largă de relații comportamentale. 

Activitățile extrașcolare sunt acele activități cu rol complementar activității didactice de 
predare-învățare. Ele vin în completarea procesului de învățământ și contribuie la dezvoltarea 
aptitudinilor elevilor în diverse domenii. Conținutul acestor activități nu este stabilit printr-un 
curriculum obligatoriu, elevii au libertatea de a alege împreună cu cadrul didactic conținuturile. 

Activitățile extrașcolare se realizează cu elevii și sunt foarte importante, deoarece ajută la 
formarea unei atitudini pozitive față de învățare, oferă posibilitatea de exprimare, au impact pozitiv 
asupra dezvoltării personalității, asupra performanțelor școlare și asupra integrării sociale. 

Conceperea activităților extrașcolare de către cadrul didactic, trebuie să aibă în vedere aceleași 
obiective formativ-instructive generale ca și activitățile școlare, adică îmbogățirea și aprofundarea 
cunoștințelor și abilităților elevilor, depistarea și valorificarea aptitudinilor elevilor, implicarea 
activă a elevilor în viața socială, folosirea timpului liber în mod plăcut. Activitățile extrașcolare sunt 
menite să completeze programul școlar, îmbogățind elevilor experiența de viață. 

Pentru o realizare cât mai bună a activităților este necesar să se creeze condiții favorabile pentru 
instruire și educare, să se ofere posibilitatea de completare și de aprofundare a cunoștințelor și 
abilităților obținute la lecții, să fie create condiții pentru formarea personalității copilului. 

Activitățile extrașcolare îmbracă variate forme, permit organizarea de programe diferențiate, 
promovează în mod pozitiv relația profesor-elev, oferă o diversitate de experiențe de învățare. 

Participarea la aceste activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completează volumul de 
cunoștințe însușite în cadrul orelor de predare. 

Metodele și tehnicile utilizate capabile să mobilizeze energiile elevilor, îi îndeamnă pe aceștia 
să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, dezvoltă la elevi competențe cognitive, dezvoltă 
gândirea creatoare, facilitează comunicarea, ajută la educarea inteligenței emoționale. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme în 
funcție de  natura sa. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumânduşi responsabilităţi. 

Implicarea în activități extrașcolare ajută elevul să întâlnească oameni noi, cu experiențe 
diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, foarte important în cazul elevilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai 
mult cu cât trăim într-o lume dominată de mass media. 

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  

O dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. Activităţile 
extraşcolare stimulează implicarea elevilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 
toleranţă, pace, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect faţă de aproapele, spirit 
de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt învăţaţi să respecte libertatea de 
opinie, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile fapte, să aibă o 
atitudine participativă. 

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee, prin omagierea celor mai importante evenimente din 
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istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi dezvoltă 
sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni buni cetăţeni. 

În topul preferințelor elevilor se află educaţia fizică realizată prin activităţi extrașcolare foarte 
atractive: competiţii sportive între clase sau între şcoli. Pe lângă formarea deprinderilor motrice, 
activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de caracter. 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale. 

Activitățile extrașcolare bine gândite,sunt attractive la orice vârstă, au un caracter 
transdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului elevilor, educă simțul 
responsabilității și leagă relații de prietenie. 
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Rolul activităților extrașcolare în formarea și dezvoltarea copiilor 

 

Liceul I.C.Vissarion, Titu, prof. Nuţă Florin 

 

 
Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 

în formarea personalității copiilor.  
 
Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli, licee), ci și prin 

activități extrașcolare și extracurriculare. 
 
Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ.  
 
Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 

încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă 
spre acțiuni frumoase și valoroase. 

 
Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 

aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 
Şcolile propun activităţi extracurriculare variate, foarte multe fiind desfăşurate prin programul 

“Şcoala Altfel”.  
 
Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice 

în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să 
pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în 
curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

 
Se consideră că ...  programul „Școala altfel”: valorizează soluțiile practice, dezvoltate de 

profesori; vine în completarea experiențelor de învățare pe discipline; răspunde intereselor copiilor 
preșcolari/ elevilor; e un proiect de echipă: director, cadre didactice, consilier educativ, învățători, 
diriginți, reprezentanți ai elevilor și părinților etc; mobilizează părinții și comunitatea; se bazează pe 
profesionalismul directorilor și cadrelor didactice. 

 
După încheierea programului „Școala altfel”: copiii și tinerii vor învăța mai eficient și își vor 

folosi mai bine abilitățile socio–emoționale; profesorii vor folosi pe tot parcursul anului școlar 
activitățile/ metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit eficiente; colectivul didactic va 
colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice; părinții și membrii comunității vor 
simți satisfacția propriei contribuții la educația copiilor și tinerilor. 
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Dezvoltarea emoţională şi socială a elevilor cu CES                                          

prin activităţi extracurriculare 
 
 

Şcoala Gimnazială Răzvad, prof. Nuţă Ionela-Tonia 
 

 
Dezvoltarea emoţională şi socială elevilor cu CES  este strâns legată de dezvoltarea unor 

procese cognitive ale acestora:  
 achiziţionarea limbajului 
 înţelegerea cauzalităţii  
 capacitatea de transfer, de generalizare 
 capacitatea de reglare a atenţiei 

Activităţile extracurriculare oferă un modiu propice de lucru, de observare al copilului, de 
interacţionare şi de acţiune în vederea depăşirii multor probleme. 

 
Probleme emoţionale ale elevilor 

cu CES 
Modalităţi de intervenţie în cadrul activităţilor 

extracurriculare  
1. Timiditatea 

- Lipsă de îndrazneală, sfială, 
ruşine, jenă 

 încurajarea iniţiativelor copilului; 
 formularea de aprecieri pozitive asupra lucrărilor 

sale; 
 implicarea în activităţi de învăţare prin colaborare; 

tehnici recomandate: „Creioanele la mijloc”, 
„Fishbowl” (tehnica acvariului) etc 
 exersarea metodelor de autocunoaştere; 
 dezvoltarea capacităţii de autoanaliză corectă şi 

constructivă a erorilor, eşecurilor; 
2. Anxietatea – tulburare 

emoţională manifestată prin stare de 
teamă, panică şi/sau blocaje 
emoţionale şi acţionale 

 exersarea autocontrolului şi autosugestiei 
pozitive în situaţia atacurilor de  panică; 
 sporirea încrederii în sine prin folosirea de către 

elev a devizei „Eu pot” repetată în faţa oricărei 
dificultăţi; 
 promovarea unei atitudini prietenoase şi 

cooperante din partea colegilor; 
 implicarea elevului anxios în activităţi de   grup;
 adoptarea unei  atitudini afective pozitive: 

bunăvoinţă, încurajare, susţinere; 
 asigurarea unei atmosfere de învăţare destinsă, 

relaxantă; 
 aplicarea sarcinilor şcolare 

accesibile/realizabile/realiste 
3. DEPRESIA - perceperea 

negativă a propriei persoane, a 
mediului şi a viitorului 

 acordarea de sprijin emoţional; 
 asigurarea unei atitudini pozitive, cu bunăvoinţă, 

încurajare; 
 aplicarea cerinţelor cu dificultate gradată: se 

începe cu sarcini simple, care să le asigure succesul şi 
încrederea în sine; 

implicarea sporită în activităţi de grup; 
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4. ATACUL DE PANICĂ  
- reprezinta un sentiment 

copleşitor de frică, ce apare fară 
avertisment  sau motiv  obiectiv  

 

 jocuri pentru învăţarea de  a-şi controla respiraţia;
 identificarea gândurilor negative, generatoare de 

frică şi reducerea efectului lor; 
 exersarea autocontrolului şi autosugestiei 

pozitive; 
 sporirea încrederii în sine prin folosirea de către 

elev a devizei „Eu pot” repetată în faţa oricărei 
dificultăţi; 
   reacţionarea pozitivă a tuturor cadrelor didactice 

(să nu agraveze starea  de panică); 
 reacţionarea empatică; 
 acceptarea manifestărilor, ajutându-i să 

depăşească momentul printr-un comportament calm, 
degajat; 

 
5. TULBURĂRI DE STRES 

POSTTRAUMATIC  
- schimbare persistentă a 

personalităţii după o 
trăire/experienţă 
traumatică/catastrofică. 

 

 relaţionarea pozitivă, destinsă, binevoitoare; 
 crearea unui climat afectiv confortabil, stimulativ 

(nevoie de siguranţă afectivă); 
 vorbirea cu o tonalitate caldă, prietenoasă, 

binevoitoare; 
 folosirea frecventă a  sistemului de recompense, 

laude, încurajări pentru un progres oricât de mic; 
 evitarea pedepselor, criticilor distructive, 

ignorarea; 
 încurajarea exprimării, acordarea de sprijin 

elevilor în redarea ideilor; 
 stimularea stimei de sine şi încrederea în sine; 
 formarea  atitudinii pozitive a colegilor;  
 acordarea de  timp mai mult pentru îndeplinirea 

sarcinilor, cu răbdare şi calm; 
 manifestarea empatiei şi înţelegerii; 
 evaluarea frecventă a stării de spirit şi 

încredinţarea de sarcini pe măsură (nici foarte dificile 
dar nici foarte uşoare); 
 consilierea colegilor elevului cu CES să fie 

binevoitori şi să evite sarcasmul, sau eventuale glume 
nepotrivite în cadrul activităţilor extrascolare; 
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Activitățile extracurriculare – calea spre descoperirea lumii în care trăim 

 
 

Prof. Gheorghe-Ghiocel Nuțu 
Liceul ”Vasile Conta” Tîrgu Neamț 

 
 
 

Activitățile extracurriculare fac parte din categoria acțiunilor care dezvoltă competențele 
transversale, adică acele aptitudini care transcend obiectul propriu-zis și scot la iveală resurse 
nebănuite ale elevilor și asigură un caracter aplicativ. 

 
Elementul cel mai important a fost pregătirea excursiei, stabilirea unui loc de cazare, a unui 

program și a unor activități acceptate de către elevii participanți. elevilor le-a fost prezentat un 
program detaliat, pecizându-se activitățile în care vor fi implicați.  

 
Mesele servite la pensiune au fost pregătite de profesori și elevi care au contribuit la pregătirea 

ingredientelor, la preparare, servire și curățenie. Celelalte actvități educative au avut ca scop 
dezvoltarea capacității de socializare și bună înțelegere, dar și descoperirea bunelor manière.   

 
Programul a fost detaliat pe zile și ore și au fost stabilite grupuri de lucru cu sarcini specifice 

(întocmirea dosarului, asigurarea curățeniei, ajutorul la bucătărie etc.).  
 
Traseul a avut o lungime de aproximativ 300 km, distribuiți pe zile astfel: 
 
- 90 km în prima zi (Tîrgu Neamț-Spătărești-Gura Humorului- Mănăstirea Humor- Pensiunea 

Visu Bucovinei din localitatea Voroneț; 
- A doua zi ne-am deplasat pe traseul Voroneț-Gura Humorului-Cacica și retur (100 km); 
- În ultima zi Voroneț-Gura Humorului-Bălăceana-Suceava-Fălticeni-Spătărești-Tîrgu Neamț 

(90 Km). 
-  
Excursia s-a desfășurat în perioada 3-5 februarie 2019 cu elevi din clasele a V-a, a VI-a și a VII-

a, iar programul a fost unul dens, plin de activități sportive, religioase și recreative.  
 
În prima zi am vizitat Parcul de Aventuri, pârtia de schi și tubbing, Mănăstirea Humor și Schitul 

”Daniil Sihastrul”, iar a doua zi a fost dedicată  vizitării Salinei de la Cacica și a orașului Gura 
Humorului. A treia zi a debutat cu pregătirile pentru plecare și cu parcurgerea ultimei etape a 
traseului scopul final fiind cunoașterea detaliată a orizontului apropiat, chiar dacă este vorba despre 
o regiune situată în alt județ. 

 
Această activitate a avut urmări nebănuite, elevii relaționează mult mai eficient între ei, au fost 

uitate anumite animozități, iar elevii participanți așteaptă cu nerăbdare următoarea excursie. 
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Cappadocia – pe urmele vechilor creștini 
 
 
 

Prof. Elena-Mirela Nuțu 
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Tg. Neamț 

 
 
 

Ce  activitate extrașcolară poate fi mai așteptată de elevi decât o excursie? În afară de faptul că 
este o activitate atractivă, o excursie poate fi o modalitate de a afla lucruri noi, de a te instrui, de a te 
dezvolta. Împreună cu un grup de elevi, am avut ocazia să ajung în Cappadocia, în cadrul unui 
proiect Comenius. Astfel am avut ocazia să cunoaștem istoria creștinismului la ea acasă, să-i simțim 
fiorul, să ne întoarcem în timp cu ajutorul imaginației.  

Se spune că în Cappadocia s-a născut Sfântul Gheorghe, dar, din punct de vedere istoric, se 
poartă încă dispute aprinse pe acest subiect. Multe lucruri pot fi spuse despre această zonă ce 
reprezintă rezultatul unor erupţii vulcanice, însă cuvintele nu sunt suficient de expresive pentru a 
explica de ce Cappadocia e considerată de o frumuseţe unică şi de ce ar trebui să ajungeţi acolo şi să 
vedeţi cu ochii voştri acest loc inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1985.  Orice ar fi 
știut fiecare dintre noi despre această regiune nu se poate compara cu efectul pe care îl are ceea ce 
vezi cu ochii tăi. 

Cappadocia are mai multe orașe subterane în mare parte utilizate de primii creștini ca locuri de 
refugiu înainte de legiferarea creștinismului ca religie acceptată. Orașele subterane au rețele vaste 
de apărare, cu capcane de-a lungul a mai multor nivele. Aceste capcane sunt foarte ingenioase, 
incluzând dispozitive cum ar fi pietre rotunde mari pentru a bloca ușile și găuri în tavan prin care 
apărătorii să poată arunca sulițele. Aceste sisteme de apărare au fost folosite mai ales împotriva 
romanilor.  

Sistemul de tunele, de asemenea, a fost făcut pentru a avea coridoare subțiri, ținând cont de 
strategia de luptă romană de a se deplasa în grupuri compacte, lucru care nu a fi fost posibil să se 
facă în coridoarele subțiri. Am vizitat și noi un astfel de oraș subteran, săpat în piatră. Labirintul 
vechilor creștini, care îi ferea de persecuții, ne face să ne gândim la un labirint care există în fiecare 
dintre noi, un labirint al existenței, în căutarea sensului ei.  

Ușoara senzație de claustrofobie este depășită de un amestec straniu de stări și sentimente – 
curiozitate, uimire, admirație, compasiune. Câți dintre noi, oamenii ziși moderni, obișnuiți cu 
confortul contemporan, ar rezista în astfel de condiții, sacrificându-se în numele credinței? 

Muzeul National în aer liber din Goreme, un complex monahal de mai multe biserici săpate în 
piatră și capele acoperite cu fresce, este unul dintre cele mai cunoscute locuri de atracție turistica 
din Turcia. În traducere, ,,Goreme” înseamnă ,,nu ne puteţi vedea aici”. Bisericile din aceasta zona 
sunt printre cele mai vechi din lume, cel puţin aşa afirmă documentele existente.  

Peisajul zonei uimește la tot pasul, de parcă natura s-a luat la întrecere cu ea însăși pentru a 
vedea cât de ciudat poate eroda piatra formată prin erupția unui vulcan acum multe zeci de mii de 
ani.  

Formele de relief bizare sunt ca la ele acasă, iar stâncile colorate în galben, roșu și cărămiziu 
înconjoară locul.  

Cea mai mare parte a bisericilor și a capelelor datează din perioada secolelor X-XIII, cele mai 
multe sunt construite în planul cunoscut vremii de cruce înscrisă, cu o cupolă centrală sprijinită pe 
patru coloane Se simte fiorul spiritualității, transmis de bisericile săpate în piatră și de icoanele 
pictate cu mijloace rudimentare. 

Dacă aveți ocazia, nu ratați o întâlnire cu istoria! 
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE   

ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 
 

Școala Gimnazială Nr. 1 Abram 
Prof. înv. primar Nuțaș Bianca Ioana 

  
 
Educația extrașcolară, realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul bine 

stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extrașcolare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala 
cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
 Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de  învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, organizate selectiv, 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artî.  

Spectacolele constituie o formă de activitate extrașcolară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi, această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  Reprezintă, de asemenea, finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
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perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural.  

Serbările și festivitățile, marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai 
puțin semnificativ.  

Concursurile școlare sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilități pe care aceștia le au.  

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.    

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal, și anume 
pregătirea copilului pentru viaţă. 

Aceste activităţi contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
 înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având 
un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu  însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extrașcolare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din 
sufletul copiilor, dar să  îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  
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 1. Cernea, Maria, 2000, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
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instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca; 
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899



 

Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 
 

Oana Cipariu 
 
 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini variate și urmărește corelarea 

optimă dintre cunoștințe, aptitudini și talent.  
 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor să se antreneze 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivând interesul pentru activităţi socio-culturale. 
 
Copiii încă de mici acumulează o serie de cunoştinte despre obiectele şi fenomenele din natură 

iar activitățile extrașcolare au o influenţă majoră asupra stabilirii unor conexiuni între cele învățate 
si realitatea cu care se confruntă și pe care o percep activ.  

 
Aceste activități sunt desfășurate în mare parte în aer liber, în cadrul unor acțiuni socio-

culturale: vizitarea unor locuri istorice, a muzeelor, a festivalelor etc.  
 
Astfel de activități trebuie să ofere destindere, voie bună, și posibilitatea recunoașterii unor 

aptitudini, care într-un mediu formal nu au cum să se afirme. 
 
 Ele trebuie să stimuleze gândirea critică și constructivă în contextul asumării unor 

responsabilități și drepturi sociale; să sprijine toleranța față de idei diferite și capacitatea de a găsi 
într-un mod creativ rezolvări la probleme noi.  

 
Copiii sunt curioși din fire și își însușesc cu ușurință informații legate de mediu, fiind dispuși să 

actioneze în acest sens cu un minim de efort. 
 
Activităţile extraşcolare se desfășoară pe plan interdisciplinar, formează caracterul, dezvoltă 

personalitatea și imprimă cel mai eficient anumite comportamente și ținute adecvate în diferite 
situații: excursii, vizionări de filme sau spectacole.  

 
Copiii se autodisciplinează, preluănd responsabilități și respectând de bună voie regulile impuse 

de situația în care se află. 
 
Aceste activități sunt apreciate de toți cei implicați, participarea fiind necondiționată. Copiii au 

posibilitatea de a se dezvolta armonios, într-un mod relaxant.  
 
Sunt valorificate interese si aptitudini, este facilitată munca în grup, se dezvoltă sentimentul de  

siguranță și încredere  iar profesorii implicați au un prilej deosebit să-și cunoască elevii, să le 
influențeze dezvoltarea și să le ofere o pregătire concretă și practică, toate acestea venind în 
completarea  procesului de învățare.  
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
Ifrim Oana – profesor limba engleza 

Scoala Gimnaziala „Ion Rotaru” Valea lui Ion, com. Blagesti, jud. Bacau 
 
 
Sadoveanu spunea: „Adevarat ca mai cinstit lucru nu este in lumensi mai scump si mai curat, 

decat omul procopsit la invatatura.” Educatia ne ajuta sa ne implinim ca oameni, sa ne descoperim 
valentele, sa exploram posibilitatile, sa atingem potentialul maxim al fiintei noastre, iar de acolo sa 
vedem ca drumul spre cunoastere, de fapt, nu se opreste deloc, ci continua mereu si mereu. 

Unul dintre aspectele procesului educational il reprezinta activitatile extrascolare. Acestea 
inglobeaza o serie de indeletniciri ce se desfasoara in afara orelor de curs sau chiar in afara 
institutiei de invatamant. Ele pot consta in diferite preocupari, cum ar fi: excursii, drumetii, vizite la 
muzee, la teatru, la filarmonica, case memoriale, alte institutii de invatamant, participarea la diverse 
cluburi (de teatru, de literatura, de pictura, de grafica, de electronica, etc.), activitati sportive, 
sociale, de voluntariat s.a. 

Este stiut faptul ca elevul retine mult mai usor informatia daca aceasta este „pusa in practica” in 
fata ochilor sai. Copilul va fi mai interesat sa descopere el insusi ceea ce se ascunde in spatele 
cuvintelor, sa patrunda in lumea „vizuala” a notiunilor predate, sa observe, sa analizeze ceea ce 
vede, nestiind astfel ca, de fapt, el invata. 

Dascalii incearca sa ii faca pe elevi sa fie atenti pentru a retine cat mai multe informatii care, 
chipurile, le vor fi de folos mai tarziu. Dar o vorba spune ca „o imagine face cat o mie de cuvinte.” 
De exemplu, va fi mult mai usor sa ii aratam elevului o fotografie cu un baltag, decat sa il 
„bombardam” cu definitia cuvantului, care uneori ii poate crea confuzii , deoarece nu o intelege; sau 
o excursie in padure sau la Muzeul Satului ii poate fi mult mai folositoare pentru intelegerea unui 
text care se bazeaza in mare parte pe natura sau pe descriere. Vizitele in diferite locatii, efectuarea 
unor excursii, expeditii sau tabere scolare pot avea efecte nebanuite. Elevii ajung sa isi 
imbagateasca cunostintele, descopera ca au o tara frumoasa pe care o pot explora si promova, se 
redescopera pe ei insisi.  

Ochiul capteaza informatia intr-un mod placut si facil, fapt ce nu pune presiune mare pe creier 
sau pe memorie; copilul devine astfel mai relaxat si isi poate insusi cunostintele fara sa depuna prea 
mare efort. Ca sa nu mai mentionam ca prieteniile legate si experientele traite sunt de nepretuit. 
Concursurile scolare, de asemenea, ii pot ajuta pe elevi sa devina competitivi, sa-si testeze 
cunostintele la diferite materii pentru care au afinitati (limba romana, matematica, fizica, 
biologie,etc.); nu trebuie sa neglijam, mai ales concursurile care se desfasoara in aer liber – de 
biciclete, concursuri sportive – ce presupun dezvoltarea abilitatilor fizice, a fortei, a elasticitatii, a 
vitezei, a motricitatii.  

Intr-o lume in care statul in casa, in fata unui gadget (telefon, calculator, Ipod, tableta etc.) 
castiga din ce in ce mai mult teren, se observa ca elevul din ziua de azi se indreapta cu pasi repezi si 
siguri spre obezitate, boli cardiovasculare la varste din ce in ce mai fragede cauzate de o alimentatie 
nesanatoasa, se priveaza de comunicarea face-to-face, fapt ce il face mai tacut si mai introvertit. 
Serbarile, participarea la diferite cursuri le dezvolta elevilor gandirea, limbajul, le stimuleza 
creativitatea, aptitudinile artistice, competentele de a se exprima liber prin muzica, prin scris, prin 
dans etc. 

De fapt, activitatile extrascolare largesc si completeaza informatiile dobandite in timpul orelor 
de curs, le alimenteaza preocuparile pentru diferite domenii ale stiintei,ii ajuta sa se pregateasca 
pentru viata, le dezvolta personalitatea, ii atrag pe elevi spre o viata sociala interesanta si activa in 
care comunicarea, armonia, respectul ar trebui sa detina rolul primordial, invatandu-i sa imbine 
utilul cu placutul.  
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Caracterul interdisciplinar al activitatilor extrascolare trebuie sa furnizeze moduri cat mai bune 
de a modela personalitatile si caracterele viitorilor adulti. Acestea reprezinta factorii educativi care 
pot ajunge cel mai usor la coarda sensibila a elevului de astazi, participand activ si eficient la 
intregirea procesului instructiv-educativ. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE                                            
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 

INV. OANA IOANA 
INV. SPATARU MARIANA 

SC. GIMN.”GEO BOGZA”, BUCURESTI 
 
 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Dorinta de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este 
să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă ca 
obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor activităţi 
elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii, al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.Scolarii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
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locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice,scolarii isi pot forma sentimentul de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile 
sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.          

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’ 
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PĂRINȚII MEI – PROFESORI 

 

prof. Oana Oana-Rebeca                                                                
Școala Gimnazială nr. 13 Brașov 

 

Domeniul activității: CONSILIERE ȘI ORIENTARE  

Locul și data desfășurării: ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13 BRAȘOV 

Durata activității: 8:00 – 12:00 

Coordonator: Oana Oana-Rebeca 

Alți participanți: PĂRINȚI: BULANGA MIHAELA, CIURLICĂ CRINA 

Grup țintă: clasa a IV-a B 

Scop/ obiective: 

- Desfășurarea unor activități educative de către părinți cu elevii acestora 
- Organizarea unor activităților de către părinți 
- Conștientizarea părinților asupra pregătirii în prealabil a un cadru didactic pentru 

desfăurarea unei lecții 

Resurse: fiecare părinte a venit cu foarte multe materiale didactice necesare fiecărei activități 
desfășurate 

Descrierea activității:  

8:00 - 10:00 – „ BUNELE MANIERE” 

Părinte: BULANGA MIHAELA 

"Aceea ce vei dărui, aceea vei și primi! Dă tot ce ai mai bun din tine! Fii un om mai bun pentru 
ceilalți! Așa vei fi pe deplin fericit! Fii un om mai bun!" - anonim.  
Și zâmbește: e gratis!  Mulțumesc, dragii mei! A fost plăcut să vă fiu prin preajmă! 😍 Semnat 
Bulanga Mihaela (mami de Cosmin) 
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10:00 - 12:00 – „JOCURI DE 
DEZVOLTARE A INTELIGENȚEI 
EMOȚIONALE” 

Părinte: CIURLICĂ CRINA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rezultate așteptate: IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN ACTUL EDUCATIV 

 

Titlul activității: „APA ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ” 

Domeniul activității: științific/ educație ecologică si protecția mediului 

Locul și data desfășurării: COMPANIA APA BRAȘOV 

Durata activității: 8:00 – 12:00 

Coordonator: Oana Oana-Rebeca 

Alți participanți: reprezentanți - COMPANIA APA 

Grup țintă: clasa a IV-a B 

Scop/ obiective: 

- DESCOPERIREA ETAPELOR DE PURIFICARE A APEI  

Resurse: materialele necesare lucrării desfășurate în cadrul concursului organizat de Regia Apa, 
în cadrul vizitei: coli, culori 
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Descrierea activităților: 

Am fost întâmpinați de către specialiștii de la COMPANIA APA care ne-au condus  în incinta 
stației de tratare a apei pentru a vedea îndeaproape fluxul tehnologic al tratării apei. 

Elevii au rămas uimiți când au văzut că într-adevăr este nevoie de o adevărată uzină pentru ca 
apa să ajungă la robinete în siguranță și bună pentru consum și și-au manifestat în mod deosebit 
interesul pentru laboratorul de apă potabilă cu aparatura din dotare, pentru clădirea principală a 
stației de tartare cu filtrele de apă, precum și pentru camera de comandă și control de unde se 
monitorizează pe calculatoare funcționarea întregii stații de tratare a apei. 

Această acțiune a avut scopul de a conștientiza elevii despre procesul de potabilizare al apei și 
cum să gestionăm amenințările și riscurile inundațiilor, secetei și poluării apei. 

Modul de desfășurare al întâlnirii a fost unul interactiv, în încercarea de a explica importanța 
apei în viața modernă, de a introduce concepte noi și de a-i face pe copii să descopere mai mult. 
Pentru cei mai buni dintre ei, au fost oferite premii.  

 

 
 

 
 
Rezultate așteptate: 
- conștientizarea elevilor despre importanța apei ca resursă și folosirea rațională a acesteia 
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Valoarea instructiv – educativă  a excursiilor 
 
 

Prof. înv. primar OANCEA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS, JUD. ARGEȘ 

 
 
 
Valoarea lor instructiv – educativă a excursiilor  constă în următoarele aspecte: contribuie la 

dezvoltarea deprinderii de observare  a elevilor, a interesului pentru explorarea, a capacității de 
întelegere a realității, lărgesc orizontul geografic al elevilor, facilitează consolidarea cunoștintelor și 
aplicarea lor în practică, stimulează dorința de cunoaștere a mediului înconjurător, determină 
formarea unor trăsături morale (dragostea față de natură, patriotismul, dragostea față de muncă). 

Etapele organizării şi desfăşurării excursiilor 
Pentru eficiența unor asemenea activități extrașcolare trebuie să se acorde o atenție deosebită 

organizării, desfășurării și finalizării excursiilor școlare . Profesorul trebuie să întocmească mai întâi 
planul excursiei respective care cuprinde trei etape: 

1. organizarea excursiei școlare: 
- profesorul studiază amănunțit programa școlară, materialul geografic specific arealului unde 

face excursia, harta regiunii, trasează și precizează itinerariul, stabilește legături cu autoritățile 
locale sau cu agenții economici și cu societățile comerciale  unde se vor face vizite, are în vedere 
probleme privind protecția elevilor împotriva unor factori naturali dăunători și pregătirea fizică și 
igienico-sanitară a acestora ; 

- profesorul stabileşte tema, tipul, scopul, obiectivele operaționale, itinerariul, mijlocul de 
transport și programul activității, întocmește fișa de prezentare a excusiei, informează elevii cu 
bibliografia materialelor ce trebuie studiate; 

- elevii trebuie să cunoască itinerariul propus, scopul deplasării, data și ora la care se va produce 
aceasta acțiune și să aibă în atenție echipamentul necesar, minimum de hrană și medicamente, 
caietul de notițe, creioane colorate, busola și aparatul de fotografiat. 

- sunt alcătuite grupele de experți (6 grupe), li  se distribuie sarcinile și fișele de lucru în care 
elevii vor nota observațiile și li se sugerează resursele bibliografice: 

a) Grupa geografilor : întocmirea fișelor de observare a formelor de relief și a râurilor pe langă 
care au trecut, colecţionarea de roci şi minerale, realizarea eseului cu titlul ”Plaiuri romanești”; 

b) Grupa istoricilor:  observarea și notarea monumentelor istorice întâlnite pe traseu și a 
caracteristicilor obiectelor istorice expuse în muzee, colectarea pliantelor si ilustratelor obiectivelor 
istorice, realizarea eseului ” Istoria meleagurilor noastre ”.  

c) Grupa etnografilor: observarea și notarea caracteristicilor obiectelor etnografice observate, 
colectarea ilustratelor, realizarea eseului « Zestrea etnografica a poporului nostru ». 

d) Grupa ecologiștilor: consemnarea problemelor ecologice (zone despădurite, surse de fum, 
deșeuri toxice sau menajere) urmărirea comportamentului ecologic al excursioniștilor pe durata 
excursiei, realizarea eseului și posterului ”Să salvăm pamantul !”. 

e) Grupa biologilor: întocmirea fișelor de observare a vegetației și a faunei locurilor văzute, 
colecţionarea de plante specifice zonei, identificare plantelor şi animalelor protejate prin lege, 
realizarea eseului ” Fauna şi flora meleagurilor românești”. 

f) Grupa fotografilor: realizarea albumului excursiei.  
- se întocmește Procesul verbal de protecție împotriva accidentelor și de prevenire a oricăror 

evenimente nedorite pe parcursul excursiei și Tabelul nominal cu elevii participanți și cadrele 
didactice însoțitoare. 

2.desfășurarea excursiei conform programului și itinerariului stabilit. Elevii își îndeplinesc 
sarcinile (observă, consemnează rezultatele, colectează materiale) sub îndrumare profesorului. 
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3. încheierea excursiei – analiza  rezultatelor : elevii prezintă în clasă datele culese din teren, 
eșantioanele de roci, floră și sol, sunt prelucrate aceste date și sunt formulate concluziile 
investigării. Se are în vedere respectarea obiectivelor următoare: utilizarea adecvată a limbajului 
geografic,  localizarea pe hartă a terenului studiat, colaborarea cu membrii grupului, în spiritul 
inițiativei față de protecția mediului de viață , rezultatele explorării vor fi materializate prin desene, 
ierbare, colecții de roci, insectare, fotografii compuneri, portofoliu. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Onoriu Dăneț, Maria Enache, Ecaterina Olănescu, Metodica predării geografiei la clasele V 

– VIII, EDP, București, 1984; 
2. Stoica Dumitru, Bușe Liubovia, Metodica predarii geografiei la clasele I-IV,  E.D.P., 
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3. *** Învăţământul primar, nr. 1-3, Ed. Miniped, 2006.     
4. Paiși – Lăzărescu Mihaela, Tudor Loredana, Surdu Magdalena, Psihologie – Pedagogie, 

Modele explicative și exerciții de autoevaluare, Ed. Universității din Pitești, 2004. 
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IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar OARCEA MIHAELA 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

 
 
Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire.  

Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul că memorarea se 
realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare şi contribuţia copilului la 
pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic trebuie privită ca un scop în sine,de a oferi ceva 
spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-
le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, 
când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor.  

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituala, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile.  

Indiferent de tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul se raportează la 
frumos, la artă, într-un mod particular, prin procese funcţionale complexe. Exprimarea artistică 
activează resursele intelectuale, motivaţional-volitive şi afective ale individului, aducându-l, în 
anumite condiţii, într-o stare de armonie cu sinele şi cu lumea exterioară. Orice manifestare 
artistică, deci şi serbarea şcolară, se creionează răspunzând pe de o parte nevoilor de exprimare a 
celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor publicului şi ţine cont de factori obiectivi precum 
timpul şi spaţiul de desfăşurare.  

Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale. Întrucât una 
din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea acesteia a 
devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Întregul lanţ de manifestări 
organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a dascălului, aduc o importantă 
contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora şi are profunde 
implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi 
slujitorii ei. 

Activităţile extrașcolare și extracurriculare vizează, de regulă, acele activităţi cu rol 
complementar orelor clasice de predare-învăţare. Aria lor este dificil de delimitat. O clasificare a 
acestora poate fi următoarea:  

1. activități manuale: confecționarea de jucării din hârtie, lemn, metal, țesături, lână, gips, sticlă, 
materiale din natură sau refolosibile, etc; marionete de diverse tipuri; măști; pregătirea unor cadouri; 
confecționarea unor instrumente de muzică; afișe; colaje, decupaje din hârtie, țesături sau alte 
materiale; fabricarea unor jucării care zboară (avioane, rachete, sateliți); construcții în aer liber 
(morișcă de apă, vapoare, kayak, barcă cu pânze);  

2. activități care implică tehnici particulare: ateliere de imprimerie, de tipografie, de croitorie, de 
țesătorie, de prelucrare a lemnului, a lutului, a ceramicii, de navomodele, de micromodele, de 
automodelism, de aeromodele, etc.; reparații și restaurare: biciclete, aparate, obiecte de artă etc.;  
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3. activităţi tehnico – ştiinţifice: din domeniul electronicii, informaticii, radiogoniometriei; 
activităţi bazate pe folosirea unor fenomene fizice sau chimice etc;  

4. activităţi de expresie: cântece, jocuri muzicale, mimă, pantonimă, marionete, schetchuri, 
teatru, deghizări, dramatizări, jocul umbrelor, dans, desen, pictură, machiaj, povestiri etc.; 

 5. activităţi de finalizare: serate literare, artistice, distractive, spectacole, foc de tabară, 
carnaval, bal mascat, şezătoare, campionate, serbare, seri de film, seri de poveşti, seară „casino”, 
concursuri de dans; 

6. activităţi sportive: fotbal, baschet, tenis de camp, tenis de masă, volei, înot, aerobic etc. 
Activitățile extrașcolare și extracurriculare autodisciplinează, responsabilizează, stârnesc 

interes, produc bucurie și contribuie la acumularea de noi cunoștințe, dar mai ales de experiențe, 
care contribuie la dezvoltarea elevului. 

Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi 
dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă 
şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a 
lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea 
trăsăturilor pozitive de caracter.  

Educatorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe 
jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea 
unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu 
părinții este deosebit de benefică.  

Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia 
copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la 
reducerea ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra 
educaţiei tinerilor.  

Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, 
transformând experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu 
ajutorul materialelor şi instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante. 
Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor şcolare 
contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale. Existenţa unui mediu 
familial suportiv, cu aşteptări înalte în ceea ce priveşte succesul şcolar al copilului, se corelează 
sistematic cu performanţe ridicate la învăţătură. 

Implicarea activă a părinților în activitățile școlare și extrașcolare ale propriilor copii au ca 
rezultat faptul că ei realizează că problemele lor sunt și ale altor părinți, că este util să discute 
despre situațiile cu care se confruntă, află căi și modalități de rezolvare a problemelor. Între unii 
părinți se înfiripează relații de încredere și cooperare, învață să accepte asistența specializată, să 
ceară ajutor atunci când au nevoie. Informațiile primite și abilitățile dobândite le dau încredere și 
competențe sporite. 

Când şcoala, familia şi comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul 
necesar pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă. Studiile au arătat că dezvoltarea şi implementarea 
unor astfel de parteneriate îmbunătăţesc:  

• prezenţa la şcoală a elevilor  
• performanţa şcolară a acestora  
• relaţia familie-şcoală  
• sprijinul din partea comunităţii de care şcoala are nevoie  
 
Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai 

bine cerinţelor şcolare, iar şcoala se dezvoltă. 
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„SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

Prof. Oargă Daniela 
 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

ZIUA/ 
DATA/ 
PERIOADA 

DENUMI
REA 
ACTIVI      
TĂȚII 

TIPUL 
ACTIVI 
TĂȚII 

MIJLOC 
DE 
REALIZA
RE 

OBIECTIVE LOCUL 
DE 
DESFĂ   
ȘURARE 

PARTI
CI 
PANȚI 

RESPON
SABIL 

LUNI  ,,Ce pot 
face două 
mâini 
dibace?” 
 

Educați
e 
artistico
-plastică 
 
 

Expoziție 
 
 
    

- realizarea unor 
desene, picturi; 
cu tema 
,,Primăvara, 
anotimpul 
veseliei” 

G.P.P.nr.1 preșcola
ri, 
părinți, 
cadre 
didactic
e 

Prof.  

MARTI  „Polițistul, 
prietenul 
nostru” 
 
 
 
 
 

Educați
e moral-
civică 

Vizită  

 

-Dobândirea 
de noi 
cunoștințe 
despre meseria 
de polițist de 
frontieră, 
recunoașterea 
regulilor de 
apărare a 
granițelor, 
conștientizarea 
pericolelor ce 
pot apărea în 
urma 
nerespectării 
regulilor de 
traversare a 
frontierei 

Sectorul 
Poliției de 
Frontieră 
din 
Sânnicola
u Mare 

preșcola
ri, 
părinți, 
cadre 
didactic
e 

Prof. 
 

MIERCURI  „Aer,soare 
si 
miscare!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activita
te 
sportivă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-întrecere 
sportivă 
(alergare 
cu ocolire 
de 
obstacole)
; 

-
parcurgere
a unui 
traseu 
aplicativ 
(mers, 
alergare, 
sărituri, 
transport 
de 
obiecte); 

-ștafete. 

 

-să percepeapă 
componentele  
spaţio-
temporale, 
exersând  
posibilităţile 
de mişcare a 
segmentelor 
corpului prin 
coordonare 
psiho-motrică; 
-să-și 
consolideze şi 
să-și 
perfecţioneze 
deprinderile 
aplicativ-
utilitare: 
diferite tipuri 
de mers, 
alergare, 
sărituri, 
transport de 
obiecte;  
-să participe la 
jocuri 

G.P.P.nr.1 preșcola
ri,   
părinti, 
cadre 
didactic
e 

Prof. 
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JOI  „În lumea 
poveștilor
” 

Activita
te 
cultural- 
artistică 
 
 
 

Teatru de 
păpuși 
 
 
 

 -Să se 
transpună în 
rolul 
personajelor pe 
care le 
vizionează 
–să rețina 
mesajul pe care 
îl 
transmit(binele 
învinge 
întotdeauna 
răul) 
-să-și dezvolte 
abilități de 
comunicare;  
-să facă 
distincție între 
calitățile 
pozitive și 
negative ale 
personajelor; 

G.P.P.nr.1 preșcola
ri,   
părinți, 
cadre 
didactic
e 

Prof. 
 

VINERI  „Vreau să 
cresc 
sănătos ” 

Activita
te 
practic-
gospodă
rească 

-pregătim 
o  salată 
de legume 

să cunoască ce 
înseamnă un 
stil de viață 
sănătos; 
-să cunoască 
care sunt 
alimentele 
sănătoase și 
nesănătoase; 
-să participe la 
prepararea 
unei salate de 
legume; 

G.P.P.nr.1 
 
 
 
 
 
 

preșcola
ri,   
părinți, 
cadre 
didactic
e 

Prof.Oarg
ă Daniela 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

 
 

Obogeanu Ramona Maria,  
Șc. Gimnazială Nr. 10 – GPP Ostroveni 1 

 
 
Perioada preșcolarității este cunoscută sub numele de “vârsta de aur a copilăriei” deoarece este 

perioada cu cele mei multe achiziții, perioada în care se înregistrează cele mai mari și multe 
progrese atât în planul dezvoltării fizice cât și psihice. Aceste progrese ajută copilul să înțeleagă 
lumea din jurul lor, să devină curioși, să descopere sau să găsească noi soluții pentru probleme 
existente. perioadă a fost considerată multă vreme o etapă ne-semnificativă din perspectiva 
achiziţiilor psihologice, o etapă în care copilul nu face nimic altceva decît să se joace. Cercetările 
ulterioare au scos la iveală faptul că însuși  jocul are o importanţă crucială pentru evoluţia copiilor. 
Copiii învaţă jucîndu-se şi se joacă învăţînd, formîndu-şi abilităţi cognitive, familiarizîndu-se cu noi 
modalităţi de interacţiune socială şi, în acelaşi timp distrîndu-se.  

Copilăria este vârsta achiziţiilor fundamentale, a căror calitate va influenţa în mare măsură 
nivelul de adaptare şi de integrare a copilului în fazele următoare ale evoluţiei sale; este perioada în 
care acesta învaţă că în jurul său există o lume interesantă şi doreşte să o cunoască.   

Copilăria este o perioadă a descoperirii. La vîrsta de 3 ani, copilul iese, simbolic vorbind, din 
spaţiul familial şi descoperă că există o lume interesantă şi dincolo de acesta, dorind să o cunoască 
şi să o transforme. Treptat, el se descoperă pe sine ca pe o persoană care are abilitatea de a face să 
se întîmple anumite lucruri, cîştigă autonomie în cunoaştere şi începe să aibă iniţiativă.  

Noile recomandări în ceea ce privește educația preșcolarului subliniază importanța educației 
holistice ce presupune excluderea granițelor imaginare dintre tipurile de educație: formală, non-
formală și informală precum și importanța abordării interdisciplinare a conținutului învățării. 

Activitatile extrașcolare sunt parte importanta a procesului de invatamant. Trebuie să ne gândim 
la viitor. 

Odată ajunși la vârsta preșcolarității, copiii încep să înțeleagă lucrurile din jurul lor,  
În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială.  

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii. Procesul dezvoltării tinerei 
generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul 
activităților din grădiniță În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile 
organizate la diferite obiecte, vizitele şi excursiile, piesele de teatru, serbări, etc., care contribuie la 
adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, 
stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste 
activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru 
cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.  

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare”  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii.  

Este foarte important saă educăm si să pregătim copilul pentru viața de zi cu zi,  pentru ceea ce 
se întâmplă în afara grădiniței. Dată fiind vârsta, concretul valoreaza mai mult deât abstractul. Este 
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cu siguranță mai puțin solicitant să stăm între patru pereți, să  arătăm copiilor poze cu flori, copaci 
și insecte, să le sprezentăm pe o planșă frumos colorată pățiile component ale acestora. Vor învăța, 
vor memora ceea ce le vom spune noi in cadrul unei lecții despre naturș sau matematică sau alte 
activități similare, dar, dacă dorim să poată aplica ceea ce învață in mediul organizat școlar, atunci 
activitățile extrașcolare sunt ideale pentru asta și cu atat mai necesare. O lecție despre natură poate 
fi urmată de o drumeție, chiar și în curtea grădiniței, unde se pot studia plantele sau copacii din 
apropiere. O lecție despre bunele maniere se poate valorifica printr-o vizită la teatru sau la muzeu, 
etc. 

Din păcate în învățământul preșcolar din țara noastră, majoritatea activităților extrașcolare au 
loc în cadrul grădiniței. Clasele supra-aglomerate și lipsa personalului fac ca activitățile extrașcolare 
organizate de către cadrul didactic să fie limitate.  

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între preșcolari, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi în desfăşurarea unor asemenea activităţI atât în cadrul 
grădiniței cât și în familie pentru dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor.  

 
 
Bibliografie: 

 “Tratat de pedagogie școlară“,  Nicola, I., Editura Aramis, București, , 2000;  
 “Laborator prescolar – ghid metodologic”, Liliana Ezechil, Mihaela Paisi Lazarescu, Ed. V&I 

INTEGRAL, Bucuresti, 2006; 
 “Pedagogie“, Constantin Cucoș, Editura Polirom, Iași, 2006. 
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CONTRIBUŢIA PARTENERIATULUI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ 
LA INTEGRAREA COPIILOR ÎN CLASA I 

 
 

Înv: Prof. Ochenatu Neluţa 
Şcoala Gimnazială, nr. 2, Titu – Târg 

 
 
Dinamica schimbărilor prin care trece societatea, rapiditatea informaţiilor care trebuie 

implementate din mers în sistemul educaţional ne-au determinat să găsim căi care să asigure o mai 
mare adaptare la realităţile sociale. Aşa s-a născut ideea de parteneriat între grădiniţă şi şcoală, sub 
un titlu generos şi atractiv „Să deschidem uşa comunicării prin cântec şi joc”. 

Parteneriatul a fost proiectat să debuteze începând cu grupa mare şi respectiv clasa a III-a şi s-a 
derulat pe o perioadă de doi ani, între 2017 şi 2019. 

La baza desfăşurării acestei strategii a stat cunoaşterea specifică a programelor celor două 
unităţi, a obiectivelor şi finalităţilor grupei pregătitoare, respectiv clasei I, şi, mai ales, cunoaşterea 
reciprocă dintre copii. Acţiunile au avut cu preponderenţă un caracter artistico-educativ. 

În urma acestui demers am contactat directorii altor două unităţi de învăţământ, care au 
manifestat deschidere, dându-şi acordul şi ulterior participând direct la unele dintre acţiunile 
derulate. Calendarul de activităţi din primul an a urmărit evenimentele culturale şi religioase 
prezentate accesibil copiilor: Ziua Şcolii, Crăciunul, Paştele, Ziua Mamei, Ziua Copilului. În al 
doilea an, activităţile programate şi desfăşurate în cadrul parteneriatului au avut un caracter educativ 
mai accentuat. 

Permanent ne-am bucurat de participarea numeroasă, atât din partea părinţilor, a colegelor 
educatoare şi învăţătorilor, cât şi din partea presei, a reprezentanţilor comunităţii locale, a unor 
sponsori. 

Între şcoala noastră şi grădiniţa cu Program Normal Titu s-a încheiat Protocolul de parteneriat 
şi, împreună, am întocmit Calendarul de activităţi. 

• O primă acţiune comună a fost participarea preşcolarilor, ca invitaţi, la spectacolul organizat 
de şcolari, sub genericul „Ziua şcolii”. Cu această ocazie, preşcolarii au cunoscut şcoala şi pe 
„partenerii de acţiune”, care i-au aşteptat cu flori şi dulciuri şi i-au chemat pe scenă, alături de ei. 

Preşcolarii au executat dansul „Răţuştelor”, apoi un dans popular şi unul modern. Ne-am dat 
seama astfel că, atât noi, cadrele didactice cât şi copiii, suntem competitivi cu partenerii noştri, 
dovedindu-ne că abilităţile pe care le avem ne permit desfăşurarea cu succes a acţiunilor planificate 
în calendar. 

• Sărbătorile de iarnă au prilejuit alte întâlniri plăcute, de data aceasta preşcolarii fiind gazdele; 
s-au interpretat, pe rând, colinde, s-a făcut schimb de daruri, preşcolarii au oferit plini de încântare 
felicitări lucrate de ei la grupă în acest scop, iar şcolarii le-au dăruit celor mici coşuleţe pentru pom. 
Atmosfera din sala de grupă decorată special pentru această întâlnire a fost deosebit de plăcută. 

• În întâmpinarea sărbătorilor de Paşte preşcolarii au fost din nou invitaţi de clasa a III-a la o 
activitate comună de pictare / încondeiere a ouălor, cu acest prilej şcolarii arătându-le o metodă de 
încondeiere a ouălor necunoscută de ei – pictura cu ceară. La plecarea din sala de clasă, copiii 
preşcolari au dăruit şcolarilor un coş cu ouă încondeiate cu tema „grafismele”. 

• Parteneriatul din anul 2017 – 2018 s-a încheiat printr-un spectacol cultural ,,Copilărie, 
copilărie, unde au participat formaţii ale elevilor (dansuri populare, dans modern) şi ale 
preşcolarilor (dans de societate – ,,Polca”). 

Rezultatele obţinute, concretizate prin atingerea obiectivelor planificate, ne-au determinat să 
prelungim parteneriatul şi în anul şcolar următor, 2018 – 2019, acordând, de această dată mai multă 
atenţie aspectului instructiv. 

• Iniţiativa a aparţinut grădiniţei, care a propus o temă ce s-a dovedit a fi interesantă atât pentru 
preşcolari cât şi pentru şcolari: ,,Alimentele şi alimentaţia. În convorbirea cu suport intuitiv, şcolarii 
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au adus multe informaţii despre alimentaţia raţională, despre obiceiurile alimentare dăunătoare, 
despre E-uri etc. 

• Parteneriatul educativ s-a încheiat printr-o activitate de evaluare la grădiniţă ,,Eu voi fi mâine 
şcolar, la care au participat învăţătoarea şi elevii clasei a IV-a şi educatoarea din Grădiniţa Titu care 
au avut grupa mare. 

• O activitate suplimentară şi inedită a acestui parteneriat a fost spectacolul, ,,Un zâmbet de pe 
scena şcolii”, pregătit de şcolarii clasei I, acum ,,absolvenţi” ai grădiniţei noastre. 

Acest parteneriat a contribuit la familiarizarea preşcolarilor cu şcoala, preşcolarii acomodându-
se cu specificul sarcinilor de şcolar, cu mediul, căpătând mai multă siguranţă şi încredere în ei. 

 
OBIECTIVE CADRU: 
 
 realizarea unui dialog şcoală-grădiniţă; 
 formarea unei atitudini corecte a preşcolarilor faţă de şcoală; 
 implicarea familiei şi familiarizarea acesteia cu diverse aspecte ale şcolarităţii mici. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
 pentru preşcolari: - trăirea experienţei activităţii într-un parteneriat, însuşirea regulilor unui 

parteneriat, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, conştientizarea noţiunii de ,,şcoală, 
familiarizarea cu clasa şi obiectele şcolarului, legarea de prietenii, desfăşurarea unor activităţi în 
locaţii străine lor; 

 pentru elevi: aplicarea cunoştinţelor însuşite la educaţie civică, literatură, abilităţi artistice; 
realizarea empatiei şi a feedback-ului pozitiv; familiarizarea partenerilor mai mici cu produse ale 
activităţii şcolare printr-un portofoliu cadou; realizarea de activităţi artistice în comun, dovedind 
capacitate de respect şi înţelegere; 

 pentru educatori: rafinarea abilităţii de a construi un mediu educaţional care să motiveze 
copilul în procesul instructiv-educativ; 

 pentru familie: conştientizarea părinţilor şi a altor factori  educaţionali din cadrul comunităţii 
cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea copiilor; solicitarea implicării permanente a familiei 
cu şcoala. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

OCHIȘ ADINA IRINA - profesor învățământ preșcolar 
Grădinița PP Lizuca, Structura 2, Cluj-Napoca 

 
                                                                                     
 

MOTTO:  „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” 

                                              (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

Educaţia extrașcolară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu plăcere şi dăruire, în astfel de activităţi îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. Activităţile 
extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a preșcolarilor care iau parte la ele.  

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul, cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor, şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă foarte important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai 
aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 
Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare 
a acestora, trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze întregul potenţial. 

Activităţile extraşcolare ar putea fi clasificate după conţinutul lor astfel:  ştiinţific, cultural-
artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnic-aplicativ, turistic, sportiv, sau caracterul recreativ. 
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Dintre activitățile extraşcolare desfășurate în grădiniță amintim următoarele: 

 excursiile  
 concursuri cu diferite teme 
 spectacole de teatru de păpuși, de magie  
 atelierele creative: tehnici diverse de pictură, încondeierea ouălor, confecționarea de jucării 
 activitățile cu caracter practic și gospodăresc - pregătirea unor gustări sănătoase alături de 

specialiști, micii patiseri, micii brutari  
 vizite la: muzee, Grădina Zoologică, Grădina Botanică, aeroport, poliție, pompieri, serviciul 

de ambulanță, ferme de animale și pomicole, cabinet medical și stomatologic, școală, brutării 
 activități de antreprenoriat: expoziţii cu vânzare (obiecte create de ei), tombole cu jucării pe 

care le donează, obţinând în acest fel bani pe care îi folosim pentru achiziționarea unor jucării noi 
 activități cu caracter ecologic: adunare de materiale reciclabile și confecționarea unor 

obiecte utile din acestea, plantare de flori, pomi, curățenie în jurul grădiniței  
 activități cu caracter umanitar 
 activităţi cu caracter sportive 
 serbări cu diverse tematici 
 

Dintre beneficiile activităţilor extrașcolare amintim: 
 activizarea copiilor  
 integrarea copiilor într-un colectiv 
 dezvoltarea spiritului de echipă şi experienţa lucrului în echipă 
 creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii  
 autocunoaştere  
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare  
 stimularea interesului pentru cunoaştere în general 
 descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor 
 dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologiste 
 dobândirea abilităţilor practice în situaţii concrete, utile pentru viaţă  
 capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi 
 dezvoltarea unor comportamente adecvate social pentru situaţii uzuale 
 crearea unei legături mai apropiate între cadre didactice , părinți şi copii 
             

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

Educatoarea are, prin acest tip de activități, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preșcolarii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
educației - pregătirea copilului pentru viaţă! 

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul, cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 
 
 

Prof: Oglavie Doinita 
 
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor.  

În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite 
obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la 
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă 
cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor.  

În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter. I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi 
asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei 
game variate de norme disciplinare” [5, p. 288].  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii.  

Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au 
libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele 
elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei 
– care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de 
responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe 28 iniţiativă, imaginaţie și opţiune.  

Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.  
Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 

excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic.  

Organizate la nivelul clasei sau școlii, cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului 
de cunoștințe etc.” [5, p. 454].  

Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 
situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în 
funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia.  

Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa educativă 
a acestor activităţi.  

Menţionăm că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de caracterul lor variat. 
Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter didactic. Organizate 
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la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au drept scop lărgirea 
orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. înv preșcolar Ogrezeanu Cristina 
Prof. înv preșcolar Mușoiu Mihaela Adriana 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atuncu să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – Descoperirea copilului ) 

 
Problematica educației dobândește în societatea contemporana noi conotații date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educația depașește limitele exigențelor și valorilor naționale și tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanității. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în grădiniță în afara activităților 
obligatorii sau activități desfașurate în afara grădiniței. Ele sunt activități extracurriculare și se 
desfășoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. Astfel fără a nega importanța educației de tip 
curricular devine tot mai evident faptul că educația curriculară, adica cea realizata dincolo de 
procesul de invățământ, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității tinerilor. 

Modelarea, formarea și educația omului cere timp și dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în căror formație carectul și inteligența se completează pentru propria evoluție a individului. 

În școala contemporană eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine și de masura în care reușește să pună bazele formării 
personalității copiilor. 

În acest caz învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho intelectual, fizic și 
socio- afectiv, pentru o cât mai ușoară integrare socială. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 
la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus de 
toate slabi dezvoltați intelectual. Se stie că începând de la cea mai frageda vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Activitățile de acest gen  cu o deosebita influență formativă, au la baza toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al 
vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor 
turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de  natura, față de om și 
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.  

Plimbările prin parc din această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau de 
plecare, frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, creându-le emoții 
estetice. La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 
legatura cu mediul , fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod 
gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități educative 
privind protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor 
animale . 
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Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogatirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, la educarea  respectului pentru frumosul din natura, artă, cultură. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădinițe, prin care copilul 
face cunoștință cu lumea minunată a artei. 

Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursș de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor 
acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influență pozitivă mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV 
 
 

Autor: Prof. OLARI Emilia Daniela 
Școala Gimnazială Chisindia 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina  Zoologică. Copiii  pot 
fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese 
de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei.   

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel  profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora   

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 

de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei.  
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 

de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

 Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste 
domenii de activitate. 
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Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 

animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale, astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă  și  cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar in calitate de 
diriginte   am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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PROIECTUL DE PARTENERIAT-  

O MODALITATE DE INTEGRARE A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 
 

Prof. consilier şcolar Olariu Anca Mirabela                                                
CJRAE Hunedoara –Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu”Călan 

 

Ca fiinţă socială, omul este dependent de ceilalţi oameni. Această dependenţă înseamnă, de fapt, 
ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera. Acest lucru dă naştere sentimentului de apartenenţă şi 
solidaritate umană precum şi la sentimentul de securitate al individului. Întâlnim pretutindeni 
persoane cu dizabilităţi. Perceperea lor socială nu este întotdeauna constantă; ea variază de la 
societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate.  

Ce se crede despre persoanele cu dizabilităţi? Mulţi oameni au reticenţe faţă de acestea deoarece 
au o concepţie greşită despre ele. Şi ele sunt oameni ca şi ceilalţi: unii dependenţi, alţii 
independenţi; unii lideri, alţii persoane obişnuite; unii bogaţi, alţii săraci; unii graşi, alţii slabi etc. 
Ca orice persoană, ei sunt produsul unic al eredităţii lor şi al mediului şi sunt indivizi.  

În majoritatea cazurilor, societatea este influenţată de stereotipuri în raport cu aceşti oameni. 
Aceste stereotipuri se formează pe parcursul întregii vieţi a omului. Schimbarea mentalităţii ţine de 
schimbarea convingerilor. Convingerea este un element constant, esenţial al vieţii, care determină 
acţiunile spontane. 

Educaţia actuală se adresează, în mod special, intelectului copilului şi într-o măsură mult prea 
mică sensibilităţii acestuia. Fără sensibilitate, ştim că omul nu poate înţelege semnificaţia vieţii ca 
întreg. Prin educaţie, copilul trebuie să se descopere şi să se creeze pe sine ca fiinţă, capabilă să 
primească şi să dăruiască.. 

Copiii noştri sunt ai noştri tot timpul. Şi atunci când obţin note mari şi atunci când îi învăţăm 
cunoştinţe minime. Şi atunci când obţin diplome pentru performanţe şi atunci când au insuccese. 
Drumul cum să treacă cu fruntea sus prin viaţă trebuie să îl înveţe toţi, dar pentru cei aflaţi în 
dificultate (pentru ei, elevii cu cerinţe educative speciale), secretul reuşitei constă în programul de 
recuperare, integrare, stimulare, valorizare, socializare.  

Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, aceştia mai mult decât ceilalţi copii au nevoie de 
o permanentă socializare şi colaborare cu alţi copii pentru asigurarea integrării sociale a lor. Prin 
contactul direct cu elevii din alte instituţii şcolare şi prin participarea alături de ei la diverse 
activităţi se realizează diminuarea izolării şi înlăturarea, în mare măsură, a tendinţelor de 
agresivitate, contribuind la îmbunătăţirea modului lor de viaţă. Tendinţa de a crea şi sprijini cadrul 
necesar integrării sociale şi societale a copiilor cu dizabilităţi este cu cât mai activă, cu atât mai 
eficientă, argumentul suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta 
facilitând asumarea de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale.  

Crearea unor parteneriate între şcoală, familie şi comunitate dar şi între diverse instituţii şcolare, 
presupune succesul elevilor la şcoală şi mai târziu în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi 
membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 
comunitate de suport care începe să funcţioneze.  
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Prin proiectele de parteneriat cu alte instituţii şcolare, am urmărit:stabilirea relaţiilor de prietenie 
între elevii implicaţi în proiect; facilitarea relaţionării, a comunicării între persoane, socializând 
individul şi ameliorând comportamentul; familiarizarea elevilor cu mediul social din afara şcolii; 
lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări sociale a copiilor: stimularea 
activităţii în grup prin realizarea unor lucrări/colaje; realizarea unor activităţi de abilitare manuală, 
de grafică şi pictură comune cu alţi copii din altă şcoală, înlesnindu-se gradul optim de adaptare şi 
acceptare a copiilor cu dizabilităţi în comunitate; încurajarea formarării unor conduite de viaţă 
civilizată, asimilarea unor norme uzuale de comportament şi respectarea codului bunelor maniere; 
dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între şcoli. 

Finalităţi aşteptate: dezvoltarea însuşirilor pozitive ale personalităţii copilului cu dizabilităţi; 
formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur;valorificarea şi valorizarea 
eficientă a resursei umane; formarea capacităţii copiilor de a coopera în cadrul unei activităţi, de a 
oferi şi de a primi sprijin;optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se 
autocreeze prin întâlnirea cu celălalt; cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al 
siguranţei şi al încrederii în sine; formarea motivaţiei pentru activităţi în cadrul grupului;valorizarea 
copiilor cu dizabilităţi pentru a le induce sentimentul de utilitate;implicarea cadrelor didactice în 
dezvoltarea practicilor de educaţie incluzivă în şcoli. 

De asemenea, au fost desfăşurate o serie de activităţi de intercunoaştere, jocuri interactive de 
socializare vizând comunicarea, colaborarea, combaterea discriminării, a stereotipiilor pornind de la 
ideea că respingem ceea ce nu cunoaştem, primul pas spre integrare fiind cunoaşterea celui de lângă 
tine şi valorizarea. Nevoilor de adaptare copiilor cu dizabilităţi li se adresează aşadar educaţia 
nonformală, ea fiind, aşa cum spunea C. Cucoş: „o cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici 
de a accede la o şcolarizare normală: săraci, izolaţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale”. 

Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: este centrată pe cel 
ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare solicitând în mod diferenţiat participanţii; 
dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor 
activităţi  diverse şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de 
aspiraţiile lor; creează ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind 
destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic; este  nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite 
de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă; 
răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente. 

Mai jos sunt cateva exemple de activităţi utilizate pentru dezvoltarea abilităților sociale ale 
elevilor cu dizabilităţi. Abilitatea socială este definită drept capacitatea de a iniţia şi întreţine relaţii 
personale, de a fi acceptaţi si de a ne integra în grupuri, de a acţiona eficient ca membri ai unei 
echipe.  

Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală, putem preveni scăderea 
performanţelor şcolare, problemele emoţionale şi de comportament, dificultăţile de adaptare socială. 

- “tehnica ziarului vorbitor”, prin care se cere elevilor la începutul unei ore să-şi exprime 
sentimentele produse de ziua respectivă acţionând asupra unui ziar pe care l-a primit de la 
profesor;astfel, ruperea ziarului poate desemna sentimente de frustrare acumulate de elev.  

- “grupurile zumzăitoare”: elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru persoane pentru a le 
permite si celor mai timizi s să-şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echipă vor fi prezentate de 
un singur elev, fără a se nominaliza elevii care au avut o anumită idee. 

La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de comunicare; pe măsură ce elevii 
se vor  

familiariza cu această tehnică, sarcina prezentării rezultatelor finale va reveni si celor mai 
timizi. 

- tehnica “Obiecte găsite”: Este o tehnică producătoare de amuzament şi energie, contribuind la  
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dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp de câteva minute 
să iasă din clasă şi sărevină aducând cu sine un obiect pe care l-au găsit în afara clasei. Ei au sarcina 
de a prezenta cât mai frumos obiectul respectiv şi, chiar mai mult, să convingă învăţătorul să îl 
cumpere. 

- “ochelarii vorbitori”: Elevii sunt aranjaţi în cerc. O pereche de ochelari de soare va trece pe 
rând de la unul la celălalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul din partea 
dreaptă spune: “Ochelari, ochelari, spuneţi ce vedeţi,Spuneţi ce vă place mai mult la mine.” 

Cel care poartă ochelarii trebuie să răspundă în numele lor. Va spune un lucru frumos, bun 
despre cel care a recitat versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea stângă. Jocul continuă 
până ce toţi membrii cercului vor lua parte la el. 

- “mângâierea îngerilor” (pe un fond muzical adecvat, copiii aşezaţi pe două rânduri faţă în faţă, 
având roluri de îngeri ating colegul care trece  încet, cu ochii închişi, prin  culoarul  rândului format. 
Prin atingere, copiii  transmit colegului  gânduri  de afecţiune, precum un înger. Prin acest exerciţiu 
– joc se  urmăreşte coeziunea clasei,  respectul faţă de ceilalţi, echilibru individual psihic). 

- „desenul grupului” (realizarea unui desen în grup, pe o coală mare de hârtie, cu menţiunea ca 
fiecare să-şi aleagă un loc pentru a desena ce doreşte, astfel încât toţi să dispună de un spaţiu pentru 
desen în mod egal. Prin acest exerciţiu se urmăreşte libertatea de manifestare, colaborarea cu colegii 
de grup, antrenarea răbdării şi respectarea   regulilor de  grup). 

- „rotaţia desenelor”(copiii aşezaţi în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5 minute pe foile 
primite ce doresc. La comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta care va desena ce 
doreşte timp de 5 min. Desenele se vor roti de la un coleg la altul, până vor reveni elevului –
posesor. Prin acest exerciţiu se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi 
conflictelor, respectul faţă de colegii de grup, dezvoltarea creativităţii). 

 

Bibliografie: 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
Spune ,,nu’’ agresivității! 

 
Prof. Mihaela Olariu 

Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ Târgu-Neamț 
 
 

Este incontestabilă oportunitatea pe care o pot avea activitățile extrașcolare asupra formării 
copilului, dacă acestea sunt gândite serios. În calitate de dirigintă la clasa a VI-a, pot spune că elevii 
mei s-au arătat  entuziaști, atunci când li s-a propus să facă acțiuni de ecologizare sau să facă 
drumeții pentru a se mișca în aer liber, sau să meargă să vadă Expoziția Însemnele Regalității la 
Muzeul de Istorie din Piatra-Neamț. Însă rămâne încă o problemă mai acută sau mai discretă, în 
funcție de instituție, poate în funcție de zona în care este situată o școală – problema violenței în 
școli.  

Despre fenomenul violenței se discută destul de frecvent în mass-media,  unde jurnaliști, 
psihologi sau pedagogi analizează situațiile ivite, mai ales în perimetrul școlar, dat fiind numărul  
tot mai mare de cazuri când elevi și profesori sunt ținta unor atacuri verbale sau fizice. Este trist să 
constați că, în ciuda variatelor teorii,  multiplelor cursuri de formare despre aplicarea  metodelor 
clasice sau moderne,   agresivitatea nu doar că nu este diminuată, ci se accentuează.  Din păcate,  
termeni  precum ,,bullying’’ și  ,,cyberbullying’’ au devenit familiari în rândul elevilor și al 
profesorilor. Agresivitatea  fizică se transferă cu pași repezi în lumea virtuală. Dacă, aparent, copilul 
pare în deplină siguranță acasă, la biroul unde își face temele –  cel puțin așa cred mulți părinți – în 
fața calculatorului sau în general în spațiul virtual, acest confort  poate fi amenințat.   Violența fizică 
și  violența din mediul on line pot  avea consecințe  grave asupra  victimelor: provoacă durere și 
disconfort,  dezvoltă  depresie,  sentimente de tristețe, de însingurare, de îngrijorare; îi schimbă pe 
copii făcându-i mai agresivi; aceștia au dificultăți de somn și de sănătate; se trezesc greu de 
dimineață; se izolează de restul societății sau nu se mai pot concentra la școală, având rezultate 
proaste la învățătură.  

În acest sens,  s-au derulat în școala noastră mai multe activități din cadrul proiectului Ora de 
Net în colaborare cu organizația ,,Salvați copiii!’’ Temele dezbătute au avut ca motto ,,Dă block 
agresivității. Și ,,glumele’’  dor. Stop Cyberbullying! 

Invitarea consilierului școlar,  care i-a introdus pe elevii de la clasa a VI-a B și clasa a VII-a  A 
în  temă, aducând explicații  și completări despre ce înseamnă termenii de bully-ing și  
cyberbullying și totodată ajutându-i pe copii să fie mai deschiși, pentru ,,spargerea gheții’’,   a fost 
un aspect benefic. S-a rulat clipul  video oferit  ca resursă de activități, de trei ori, integral; s-au 
făcut pauze  între cele trei episoade, și elevii au identificat, pe rând, perspectiva victimei, a  
marorului și a agresorului. Noi, profesorii  am învățat să fim mai atenți  la ,,micile’’, aparent  
trecătoare certuri  în cadrul clasei de elevi, pentru că acestea pot ascunde de multe ori  manifestări 
de cyberbullying.   Nu știm dacă am realizat mult prin asemenea demers, dar știm că  am reușit să-i 
adunăm pe elevii de la cele două clase și că am făcut primii pași în a-i apropia.  Ne-am dori  ca 
dezbaterile  să-i apropie și mai mult, să conlucreze și mai ales să nu se mai repete  anumite conflicte 
(ironii, îmbrânceli, amenințări etc.) 

De asemenea,  profesorul  se poate pune   în ipostaza ,,victimei’’,  explicând  elevilor că s-ar 
simți ofensat  dacă   ar fi postate de ei clipuri video sau fotografii  în care el, dascălul de la catedră,  
poate  apărea în posturi neplăcute:   poze în care este  surprins cu ochii închiși, foarte obosit, într-o 
poziție a corpului mai puțin elegantă, sau cu o atitudine mai puțin  distinsă. Activitatea a fost  și 
pentru noi profesorii o provocare, deoarece copiii au fost ușor antrenați, lor li s-a trezit interesul mai 
ales când au avut ocazia să evoce experiențele lor personale. De exemplu, o elevă de la clasa a VII-a  
a mărturisit că  a  suferit mult când o vecină de bloc a postat niște poze cu ea, în posturi 
dezagreabile doar ca să se răzbune. Pozele ar fi fost postate în urma unor certuri.   
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Spre îngrijorarea noastră, au fost mai mulți copii care au confirmat că au primit insulte, injurii, 
cuvinte obscene  pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, de pe grupul clasei de la colegi,  sau 
că au fost ținta ironiilor. S-a  constatat, de asemenea, din mărturisile elevilor, că, de multe ori, copiii 
nu  dezvăluie părinților episoade de cyberbullying de teama de-a nu  fi opriți să mai stea pe internet, 
de-a nu li se lua telefoanele, chiar și pentru o perioadă scurtă. Au ajuns la concluzia că nici 
bullying-ul, nici cyberbullying-ul nu îi face mai puternici, că nu are sens să te ascunzi în spatele 
tastaturii. O elevă chiar a replicat: ,,Tastatura este  puternică, nu agresorul din lumea virtuală.’’.  
70% dintre elevii celor două clase consideră că, de fapt, violența este mai puternică în mediul 
virtual decât în spațiul cotidian. Ei au ajuns la concluzia  că cyberbullyingul  este mult mai întâlnit 
decât bullyingul, deoarece mulți copii nu au curaj să-și expună părerile direct, de aceea ar apela la 
injurii sau insulte,  la apelative  depreciative  în lumea virtuală, pe grupul clasei de pe Facebook, sau  
de pe alte rețele de socializare.  

Cum vom reuși noi profesorii să-i convingem pe copiii și adolescenții de astăzi că agresivitatea 
nu este o soluție în ecuația ,,agresor-victimă-martor’’? Îndemnându-i să nu dea like, nici share 
mesajelor ofensatoare, îndemnându-i să nu hărțuiască pe nimeni și să nu se lase hărțuiți de nimeni. 
Cum vom face față avalanșei de provocări, de  așa-zise reforme în educație, reforme care nu sporesc 
totdeauna calitatea, ci încetinesc formarea de caractere? Poate, încercând să le vorbim mai mult 
despre  aspectele cu adevărat importante ale formării unui tânăr: să dea like lecturii, studiului, 
bunului-simț,  eleganței, culturii, celor șapte ani de-acasă etc. Evident, nu este suficient discursul 
nostru, este esențial exemplul pe care noi înșine îl dăm la catedră, în cancelarie, pe stradă, în școală 
și în afara școlii. 

Așadar, educația de acasă, educația formală de la școală și activitățile extrașcolare  nu ar trebui 
să nu fie în contradicție, ci să se armonizeze, să alcătuiască un tot unitar. Nicio formă de educație nu 
poate fără cealaltă, orele de curs  și proiectele școlare sau alte activități cultural-educative de după 
ore îmbogățesc, clădesc  un tânăr  responsabil de mâine, pe baza celor șapte ani de acasă. 
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Rolul activităților extrașcolare în activitatea educativă 
Gândește verde! – voluntariat, implicare, învățare 

 
profesor Olariu Oana 

Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’ –Arad 
 

 

 
 
În Luna Pădurii, 15 martie- 15 aprilie, elevii liceului nostru participă anual cu dăruire la acțiuni 

de voluntariat de tip ecologic, promovând un fel de fi și de a gândi în acord cu mediul înconjurător. 
Specializările școlii, silvicultură, respectiv tehnician designer mobilă și amenajări interioare, oferă 
posibilitatea dezvoltării și exersării creativității, îmbinând imperativele recentului cu valorile 
trecutului. Din acest motiv, un fir roșu al tuturor activităților extrașcolare în care ne implicăm a 
devenit titlul simbolic ,,Tradiție și inovație. Copacul care ne unește!’’.  

În fiecare an, elevii claselor de Silvicultură participă la activități de reciclare, ecologizare, 
împădurire. Sub coordonarea profesorilor de specialitate, copiii din clasele IX- X au plantat peste 
500 de puieți de stejar roșu în localitatea arădeană Horia. Proiectul derulat – Gândește verde!, a 
adus împreună liceeni, studenți ai  Facultății de Silvicultură și voluntari ai Ligii Studenților din 
cadrul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș’’- Arad. Parteneriatul educațional a avut sprijinul 
comunei Vladimirescu, colaborarea școală- comunitate fiind un real succes. Elevii au îmbinat astfel 
cunoștințele teoretice acumulate în cadrul modulelor de specialitate, cu munca de teren.  
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Stejarul roşu – quercus rubra, specie originară din America de Nord care s-a adaptat foarte bine la 
condiţiile din ţara noastră, este introdusă în culturile forestiere şi în scop ornamental. Este o specie 
decorativă deoarece toamna frunzele se colorează în galben apoi în roşu. Vremea frumoasă şi 
condiţiile climatice ne-au determinat să începem mai repede cu o zi activităţile dedicate 
evenimentului numit Luna Pădurii - 14 martie 2019. 

Elevii şi studenţii au avut o zi  cu real mesaj formativ, sub îndrumarea următoarelor cadre 
didactice: prof. Oana Olariu, prof. drd. Adina Moţica, prof. dr. ing. Nicuşor Boja, prof. dr. ing. Dan 
Vidrean, prof. dr. ing. Mihai Brad şi prof. dr. ing. Florinel Boja – director al Liceului Tehnologic 
,,Iuliu Moldovan” Arad. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 
 

Prof. Olaru Carmen-Alina 
Liceul Teoretic  „Alexandru Rosetti”, Vidra, Ilfov 

 
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor.  

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. 

Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și ştiinţific al 
elevilor şi de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic de 
elevi, înscrierea făcându-se în funcţie de interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită 
disciplină. La alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ţine seama de preocupările elevilor şi 
de nivelul lor de cunoştinţe. Durata unei şedinţe a cercului este, în medie, de 90 de minute. Evidenţa 
frecvenţei o ține conducătorul cercului. Varietatea activităţii în cerc constituie şi ea o condiţie a 
frecventării lui cu plăcere de către elevi.  

Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile artistice. Ele contribuie semnificativ la 
descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii 
pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută 
a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în 
cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului 
trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. 
Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera elevilor. Cercurile de 
creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale 
artei populare. 

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale 
elevilor şi de dorinţele lor. Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea 
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povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor. Metodele și tehnicile moderne, 
activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i îndeamnă 
să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de potrivite în 
educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. Aceste metode sunt utile, 
pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața socială a elevului; dezvoltă 
gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea conținutului prin proiectarea în 
lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția unor raporturi noi de cunoaștere 
și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a copilului și elevului, a empatiei ca 
fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu 
plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi 
ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile 
urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, 
ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar 
trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR   
ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. Olea Daniela Camelia 
Grădinița nr. 272, București 

 
 
„Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

călăuză a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe”(D. Almaș). 
 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.  

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

La ,,zestrea de comori",care întruchipează munca dascălului, fiecare educatoare își aduce nota 
sa distinctă, unindu-le însă aceeași chemare de perfecționare, de cunoaștere a lumii mirifice a 
copilului. Preșcolarii, ca și tinerii, au nevoie, dupa muncă, de activități de joc, de dans, de sport. 
Așadar, timpul liber al copiilor stă din ce în ce mai mult în atenția organizatorilor procesului de 
instruire și de educare în scopul folosirii mai eficiente a acestuia.  

Valoarea potențială ridicată a timpului liber este generatoare de căutari și de soluții din cele mai 
diverse. Este și motivul pentru care educatoarele trebuie să acorde toată atenția bunei organizări a 
timpului liber al copiilor din grădinițe, îmbinând armonios munca și învățarea cu distracția și jocul.  

Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în gradiniță în afara activităților 
obligatorii sau activități desfășurate în afara grădiniței. Ele sunt activități extracurriculare și se 
desfășoară sub indrumarea atentă a educatoarelor.  

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 
la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus de 
toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viața 
copiilor, dar și a grădiniței. Prin specificul lor, ca activități extracurriculare, serbările reprezintă un 
nesecat izvor de bucurie și satisfacții, creând bună dispoziție și favorizând dezvoltarea copiilor, atât 
din punct de vedere psihic, dar și fizic. Aceastea favorizează, valorifică și dezvoltă experiențele 
copilului într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-și manifeste interesele , să-si 
exprime impresiile și trăirile , pe baza căutărilor și eforturilor personale, accentul,deplasându-se cu 
preponderentă de pe informativ pe formativ.  

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospețimea și candoarea protagonistilor, prin 
neîntrecuta spontaneitate și sinceritate, prin naturalețea și firescul comportamentului lor scenic.  

Ca într-o familie, copiii, spectatorii de la mic și până la cel vârstnic, trăiesc momente unice din 
lumea inegalabilă a copilăriei , iar coarda sensibila a sufletului fiecăruia dintre cei prezenți vibrează 
sub coarda de cristal al glasului copilăriei.  
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Pornind la drum cu poezia, muzica , dansul și veselia, copiii se pun pe șotii , îi satirizează pe 
colegii leneși, mofturoși sau dezordonați, evocă ființe dragi și tradiții scumpe românilor, se 
înduioșează de soarta copiilor năpăstuiți, se bucură de frumusețea anotimpurilor, interpretează 
personaje de vis.  

În această călătorie, călăuziti de zâne, pitici, cenușărese, abramburici și reporteri TV, gândul lor 
descoperă dreptatea și adevărul, binele și răul, învață să înțeleagă frumosul, să se întristeze pentru o 
aripă frântă, și întocmai ca în povești, unde Cenușăresei îi este dat să devină prințesa, micii 
preșcolari, însoțiti de gazda cea bună, educatoarea, își construiesc universul cognitiv, social și 
afectiv într-un context mereu nou în funcție de tematica abordată.  

Sub semnul veseliei exprimate prin poezie, cântec și dans, de fiecare dată organizarea și 
desfășurarea serbărilor a fost și va ramâne un moment unic pentru cea mai importantă investiție a 
noastră, COPILUL. 

In concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Educatore Oloeriu Camelia Alina 
Grădinița cu PP Albinuța Nr. 1 , oraș Zărnești 

 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 
 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. Copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 
Activităţile extraşcolare antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură 

aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu 
extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în 
mediul şcolar. 

 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

 
Dintre activităţile extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de 

operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. 

 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă 
ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 

Olteanu Daniela                                                                        
Scoala Gimnaziala nr. 2, Gradinita nr. 3 Peris - Ilfov 

    

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin 
intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având 
un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 
 
 

Educatoare: Olteanu Mădălina 
Grădinița cu P. P. Nr. 2 Bârlad 

 
 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa.  Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-
şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate 
în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv.  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care 
copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil 
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în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.     
Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 

In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot forma 
sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a 
excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , imaginea realităţii, în 
cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile 
practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata 
sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

ED.: Mădălina Olteanu 
Tebeșel Lavinia 

Grădinița nr. 211, București 
                      
 
”Şcoala Altfel", privită iniţial ca o săptămână pierdută, a fost un pas spre întărirea relaţiei 

profesor - elev, în absenţa presiunii clopoţelului, a lecţiei care trebuie parcursă în 50 de minute, a 
ceasului ce merge prea alert între momentul "Bună ziua, luaţi loc!" şi "Sunteţi liberi, bună ziua!". 

Programul Școala altfel este dedicat activităților educative extracurriculare și extrașcolare, astfel 
ca în aceasta perioadă NU se organizează cursuri conform orarului obișnuit.   

În ciuda scepticismului iniţial cu privire la această săptămână, părerea generală este una 
pozitivă. Săptămâna "altfel" a schimbat rutina şcolii, a permis exprimarea spiritului creativ şi a 
antrenat spiritul de echipă. Deşi veneau la aceeaşi şcoală, în aceleaşi săli de clasă, vedeau aceiaşi 
colegi şi profesori, făceau ceva cu totul diferit, învăţau altfel. 

Scopul  acestui  program  a  urmărit  implicarea  tuturor  preşcolarilor,  elevilor şi  a cadrelor 
didactice  în  activităţi  care să  răspundă  intereselor  şi  preocupărilor  diverse ale  copiilor  din  
viaţa  cotidiană,  să pună  în  valoare  talentele  şi  capacităţile  acestora în  diferite  domenii, 
stimularea  participării lor  la  acţiuni variate, în contexte nonformale, îmbunătăţirea  competenţelor  
sociale,  stimularea  şi  dezvoltarea  stimei  de sine,  iar  pentru  cadrele  didactice  a  fost  o  
adevărată  provocare  profesională, având sarcina  didactică  de  a  se  afişa  în  faţa  elevilor  cu  
activităţi  noi, atractive  dar  şi  educative  într-un  nou  cadru  şcolar.  

Mai jos va propun cateva exemple de activități pentru Școala altfel:  
 - ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media si cinematografică;  
 - competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;  
 - mese rotunde, dezbateri;  
 - activități de voluntariat sau de interes comunitar;  
 - campanii anti-tutun/anti-alcool/anti-poluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire 

a traficului de persoane etc.;  
- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;  
 - peer - education;  
 - schimburi de experiență;  
 - vizite de studii;  
 - tabere/școli de creație sau de cercetare;  
- parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învațământ, pe plan intern și 

internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipa și în proiecte. 
Copii veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesori 

dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, 
dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii "poate mai umane" decât se 
pot stabili în cadrul unei ore de curs, asa putem descrie experienţa celor cinci zile în care şcoala şi-a 
schimbat mersul cu care ne-am obişnuit de-a lungul anilor. 

Indiferent de ce meserie o să avem în viitor, fie că o să devenim medici, jucători de fotbal sau 
avocaţi, ar trebui să nu ne mărginim la a fi doar atât. Idealul oricăruia dintre noi trebuie să fie un om 
universal cu multiple cunoştinţe şi abilităţi. Proiectul «Şcoala Altfel» ne-a învăţat exact ce anume 
avem de făcut în această privinţă. Ne-a fost foarte greu să ne hotărâm la ce activităţi să participăm: 
puteam să învăţăm despre acordarea primului ajutor, să vizionăm filme în limba franceză, să jucăm 
volei sau şah şi multe altele. Indiferent de activitatea pe care o alegeam, ştiam cu certitudine că vom 
avea ceva de învăţat în orele petrecute acolo. Am învăţat cât de important este ajutorul imediat pe 
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care îl putem da unei persoane aflate în pericol şi că ne putem întâlni cu această situaţie oricând, iar 
acum suntem pregătiţi atât teoretic cât şi practic. Am învăţat că trebuie să alegem cu foarte mare 
responsabilitate drumul pe care îl vom urma în viaţă şi că, indiferent de ce carieră o să avem, banii 
nu trebuie să fie un scop, ci doar un mijloc. Vizitele la operă, la teatru sau la muzee ne-au atras 
atenţia asupra nevoii de cultură, asupra faptului că există o lume şi dincolo de Facebook. 
Activităţile desfăşurate în cadrul acestei săptămâni ne-au dat ocazia să învăţăm lecţii importante, 
lecţii care, pe măsură ce vor fi aprofundate, ne vor ajuta să ne formăm ca oameni. 

Dincolo de stângăcia inerentă oricărui început, "Şcoala Altfel" a scos elevii şi profesorii din 
rutina păguboasă care o macină de zeci de ani. "Şcoala altfel" poate fi dovada că atât profesorii, cât 
şi elevii sunt în căutarea unei relaţii umane, prietenoase, relaxate, în care chiar şi cele mai grele 
lecţii pot deveni simple. 
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ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar Oncioiu Viorica 
Școala Gimnazială ,,Carol al II-lea’’- Dioști, Dolj 

 
 
Activităţile extracurriculare  de cultivare a gândului şi spiritului, a dorinţei de frumos şi mişcare 

îmbracă forme multiple: serbări şcolare, vizite, excursii, drumeţii, parteneriate educaţionale, 
proiecte educaţionale, activităţi educative, etc. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de 
afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii şi creativităţii  acestora, întrucât lumea actuală 
este stăpânită de televizor sau de calculator . 

Excursiile sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. 
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea 

ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor 
organizate în şcoală. În acest sens, am organizat  în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii şcoala 
noastră, pe traseul Păgaia-Oradea-Deva-Cluj şi retur. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit 
scurte texte. 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în 
şcoală.  

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a 
zilei de 8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se 
exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 
carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie. 
Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia 
elevilor. Element dominant  al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări 
artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în 
interpretarea/realizarea unor monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen,  între clasele de  
nivel primar, dar am participat şi la Concursuri Naţionale şi  Internaţionael de creatie plastică şi 
creaţie literară., Micul matematician, Ortografie şi comunicare, etc. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 
activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 
dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 
elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-
formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine 
şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie 
prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând 
realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, 
variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul 
actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

ED: Oncuță Elena 
Lerescu Gabriela 

GRĂDINIȚA NR. 211, BUCUREȘTI 
 
 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceştia trebuie pregătiţi  să înţeleagă şi să accepte provocările, să devină ei înşişi factori ai 
schimbărilor viitoare, acest lucru se realizează în cadrul activităţilor din grădinţă, dar programul 
„şcoala altfel” propune un alt mod de a pregăti copiii pentru această lume, într-un mod practic, 
creativ, inovator,  care să-i implice pe copii în activităţi deosebite şi interesante pentru ei.  

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor şi a 
şcolilor, ci şi prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de 
o săptămână „şcoala altfel”.   

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în 
activități care să răspundă intereselor  și  preocupărilor  diverse ale  copiilor preșcolari, să pună în 
valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat  în cele prezente în 
curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

În cadrul grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 
concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, 
teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta 
toamna, frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare,frumusetea deosebita a 
acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. La varsta prescolara, 
copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa 
actioneze in acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in acord cu particularitatile 
de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind protejarea mediului 
inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
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cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Rolul activitãţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 
 
 

Prof. Onete Adriana 
Şcoala Gimnazialã Dragomireşti, Judeţul Dâmboviţa 

 
 
 
Activitatea şcolarã din învãţãmântul preuniversitar de stat este completatã tot mai mult cu 

activitãţi extraşcolare diverse. Aceastã completare vine din necesitatea de a oferi elevilor 
oportunitãţi cât mai diverse de a cunoaşte, explora, exersa, de a-şi consolida competenţele sau de a-
şi promova talentul. 

 
Fiecare activitate extraşcolarã reprezintã  ,,o poartã spre cunoaştere” pentru elevi. Sistemul 

educaţional românesc este bogat din punct de vedere al volumului informaţional transmis, dar de 
cele mai multe ori, structura programului şcolar, planurile cadru de învãţãmânt, programele şcolare 
nu permit aprofundarea unor teme de interes pentru elevii noştri.  

 
De aceea, elevii sunt tot mai captivaţi şi implicaţi conştient în activitãţi extraşcolare unde ei 

gãsesc libertate, creativitate, domenii interesante, metode care le permit lor sã-şi dirijeze învãţarea şi 
sã se autoevalueze, într-un cadru educaţional relaxant, familiar. 

 
Elevii au de unde sã-şi aleagã activitãţile extraşcolare preferate. Domeniile pentru activitãţile 

extracurriculare sunt numeroase: educaţie pentru sãnãtate şi stil de viaţã sãnãtos, educaţie rutierã, 
educaţie pentru PSI, educaţie patrioticã, educaţie ecologicã, educaţie religioasã, cetãţenie 
democraticã, multilingvism, consiliere şi orientare şcolarã, consiliere şi orientare profesionalã, 
antreprenoriat, leadership, domeniul cultural, domeniul artistic, domeniul sportiv, etc. 

 
Pãrinţii sunt şi ei mulţumiţi deoarece copiii lor au interese pozitive, devin ambiţioşi, competitivi, 

îşi depãsesc temerile, emoţiile, stãrile de timiditate, devin mai sociabili. De asemenea, destul de 
multe activitãţi extraşcolare sunt gratuite, iar pentru elevii proveniţi din familii cu dificultãţi 
materiale, acest lucru este avantajos, permitându-le sã se dezvolte frumos. 

 
Copiii iubesc activitãţile extraşcolare deoarece profesorii sunt în cadrul acestora mai puţin 

exigenţi, nu sunt constrânşi de baremul de notare, de timp, de programa şcolarã, atât elevii cât şi 
cadrele didactice şi pãrinţii se bucurã împreunã de cunoaştere, fac schimburi de experienţã, totul 
este un univers prietenos, colorat, liber, creativ, unde elevii pot demonstra cine sunt, ce ştiu, ce pot, 
ce vor.  

 
Activitãţile extraşcolare trebuie realizate frecvent cu elevii interesaţi, trebuie încurajaţi şi 

pãrinţii şi membrii comunitãţilor locale sã participe, fiecare activitate fiind un mod de a comunica, 
de a se cunoaşte reciproc, de a-şi oferi unii altora experienţe noi şi sprijin. 

  
Orice activitate extraşcolarã trebuie privitã ca un parteneriat elevi-profesori-pãrinţi-comunitate, 

ca o oportunitate de cunoaştere şi dezvoltare pe diferite planuri. Cu fiecare experienţã, elevii devin 
mai legaţi de realitate, mai motivaţi sã se dezvolte, sã se promoveze, dezvoltându-se foarte mult 
respectul de sine, faţã de ceilalţi, dar şi încrederea în propriile forţe. 
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ACTIVITĂȚI CU CARACTER LUDIC  

ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 
 

Onețiu Oana 
Școala Gimnazială Buteni 

 
 

Motto: ,,Un copil care nu se joacă nu este un copil, dar omul care nu se joacă a pierdut pentru 
totdeauna copilul care trăia în interiorul său și de care îi va fi groaznic de dor.” 

(Pablo Neruda) 
 
CE ESTE JOCUL? 
 jocul este activitatea care implică cel mai mare număr de elevi ; 
 jocul are atributul de a conduce la formarea celor mai multe competenţe cheie, simultan; 
 jocul este preferat de orice persoană, dacă are sens, relevanţă şi nu atinge persoana ; 
 jocul este forma educativă care asigură gradul maxim de socializare şi este distractiv ; 
 jocul răspunde unei provocări a prezentului - implicarea 100% în procesul învăţării (asemeni 

jocurilor pe computer) ; 
 jocul ne permite să descoperim trăsături pozitive, dar şi limite personale şi, din acest 

considerent, asigură o cunoaştere mai profundă a persoanei, permiţând corectarea comportamentului 
; 

 jocul este forma cea mai potrivită pentru autoevaluare, deoarece, fiind vorba de joc, nu se 
dau nici succesului şi nici eşecului dimensiuni care să afecteze negativ dezvoltarea personalităţii 
copilului ; 

 jocul serveşte relaţiei copil-adult, este un mediator excelent ; 
 jocul poate nu numai să ne înveţe semnificaţia unor concepte, fenomene dificile, ci şi să  

stârnească ceea ce se numeşte curiozitate epistemică, adică motivaţie cognitivă intrinsecă (cel mai 
greu de format la majoritatea copiilor) ; 

 având în vedere că, în realitate, puţini adulţi au curajul să utilizeze această metodă, 
caracterul spectaculos al activităţilor va creşte interesul pentru învăţare.    

 
2. EXEMPE DE JOCURI 
Două adevăruri și o minciună 
 

Tipul jocului:comunicare  
Tematici acoperite: cetățenie activă  
Nivel de dificultate: mediu  
Dimensiunea grupului orice număr de jucători  
Timp necesar: maximum 15 minute  
Regulile jocului: Jucătorii stau într-un cerc.  
Obiectivele jocului:  

 să-și dezvolte abilitățile de comunicare în echipă;  
 să se cunoască mai bine unii pe alții. 

  Descrierea jocului (instrucţiunile jocului): Fiecare participant, pe rând, îşi spune numele, după 
care trebuie să spună grupului două lucruri adevărate despre el şi o minciună. Grupul trebuie să-şi 
dea seama care este minciuna. 

 Întrebări de reflecţie şi evaluare:  
V-a plăcut jocul ? 
 V-a fost greu să spuneți o minciună despre voi?    
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Valori promovate: încredere, toleranță, ascultare .    
 
Nodul uman 
Tipul jocului: comunicare  
Tematici acoperite: cetățenie  
Nivel de dificultate: uşor  
Dimensiunea grupului: maxim 20 de participanții (trebuie să fie în număr par). 
Timp necesar: peste 15 minute  
Regulile jocului: Participanții nu au voie să își desfacă mâinile.    
Obiectivele jocului:  

 să colaboreze pentru găsirea unei soluții;  
 să lucreze bine în echipă. 

Descrierea jocului (instrucţiunile jocului): Grupul trebuie să aibă un număr par de participanți, 
iar aceştia vor sta în cerc, cu fața spre interior. Vor da mâinile cu persoanele din fața lor, iar mâna 
stângă o vor da cu o persoană aleatorie din cerc, formând astfel un nod uman. Scopul jocului este de 
a desface nodul uman, fără a da drumul la mâini.  

Întrebări  de reflecţie şi evaluare:  
Cât de uşor este să faci un nod?  
Dar să îl desfaci?  
Cum v-ați simțit când ați format împreună un nod? 
Cum v-ați simţit când ați găsit soluția? 
 Dacă se putea desface o legătură, care ar fi fost aceea? De ce?  
 Valori promovate: muncă în echipă, comunicare, încredere, ascultare, solidaritate.    
Ați găsit evenimente comune cu altcineva din grup?  
V-ați simţit confortabil să împărtăşiţi grupului semnificația numerelor? De ce? 
Valori promovate: încredere, respect, solidaritate.           
Așadar, cultivarea spiritului ludic prin metode necanonice în ceea ce privește abordarea 

activitățile extracurriculare  are rolul de a implica activ elevii, dar și de a-i îndemna să promoveze 
valorile. Metoda cea mai eficientă și mai agreată de elevi este în mod cert –jocul didactic, iar 
jocurile prezentate mai sus sunt exemplu  de bune practici ce pot fi utilizate în cadrul tuturor 
tipurilor de activități extracurriculare. 

 
              
 Bibliografie: 
 
Tehnici dramatice și ludice –curs de formare continuă organizat de CCD ARAD   
Activități extrașcolare –organizate de Asociația Social Activ (ONG) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN  PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

ONOFREI TATIANA,  
Grădiniţa cu Program Prelungit Hîrlău 

 
 
Acest tip de activitate a existat dintotdeauna(serbări, tabere școlare, proiecte, cercuri specializate 

pe diferite domenii, vizitarea unor edificii istorice, excursii, drumeții, organizarea unor activități de 
de tip ECO, vizionarea unor spectacole de teatru), însă noutatea constă în faptul  că astăzi se 
organizează planificat, de exemplu Școala Altfel- Să știi mai multe, să fii mai bun. 

 
 
Fișă de proiectare a activității din cadrul Programului național „Şcoala altfel” 
 
Titlul activității: Hai la teatru  
Data și durata: Marți 4 ore  
Loc de desfășurare: Grădinița cu Program Prelungit Hîrlău- sala de grupă 
                 Parcul de joacă    
Resurse necesare: 
 a) Materiale: 
Costumație pentru  personaje din povestea ,,Iedul cu trei capre”, decoruri, recuzită. 
b) Financiare: sponsori locali. 
c) Umane: cadre didactice, actori. 
Forma de organizare: frontal, individual  
Domeniul: Cultural 
Parteneri: Teatrul ,,Așchiuță” Iasi 
    Părinți 
Grup țintă: (nr copii, grupa): 20 copii , grupa mijlocie 
Interesele vizate ale copiilor:  

 Cunoașterea personajelor din povești; 
 Îmbunătățirea spiritului de echipă; 
 Crearea unor stări de bunădispoziție; 

Scopul: 
 Conștientizarea importanței activităților culturale ( teatrul) în dezvoltarea 

competențelor de învățare și abilităților socio-emoționale; 
Obiective:  

 Exersarea capacității de receptare și înțelegere a mesajelor transmise în cadrul 
spectacolului vizionat; 
 Dezvoltarea abilității de a interpreta pasajele preferate din spectacol sub îndrumarea 

unui actor; 
 Să colaboreze în grup; 

 
Descrierea activității: 
Copiii participă la spectacol în calitate de spectator, aplaudă și respectă normele de comportare 

într-o sală de spectacol, apoi în partea a doua a zilei devin actori și sub îndrumarea actorilor și 
sprijiniți de educatoare vor învăța rolurile pe care singuri și le-au ales .Vor conlucra împreună și vor 
respecta regulile în ceea ce privește meseria de actor. 

Desfășurarea activității:  
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,,Aplaudăm, spectacolul vizionăm!”-Vizionarea unui spectacol de teatru 
Într-un interval de 45 min.copiii vizionează   spectacolul de păpuși,,Iedul cu trei capre!,, .  
,,Micul actor”- învățarea  rolului  unui personaj din  spectacolul  prezentat. 
 În următoarele 2 ore, vor învăța de la actori cum se mânuiește o păpușă și cum se  interpretează 

un rol.Vor exersa rolul, vor executa mișcări de scenă și vor asculta explicațiile oferite de actori. Vor 
fi atenți să urmărească rolul pe care îl au de interpretat colegii, pentru a ști când trebuie să intervină. 

,,Poftim la teatru!”- copiii vor interpreta sceneta Iedul cu trei capre 
În ultima oră se vor costuma în  costumele confecționate de părinți și  sub îndrumarea actorilor  

și a cadrului didactic vor interpreta în fața spectatorilor invitați, rolul corespunzător personajului din 
poveste. 

Spectatori vor fi: copii de la grupa mică, mare,părinți, reprezentanți ai autorotăților locale, 
agenții economici care au sponsorizat activitatea.  îSpectacolul se va desfășura în  parcul grădiniței, 
unde s-a amenajat un spațiu adhoc pentru vizionarea spectacolului: scenă, decoruri, băncuțe și 
scaune . În timpul activității își vor exersa abilitățile de învățare și abilitățile  socio- emoționale. Fac 
mențiunea că preșcolarii , știu povestea, care le-a fost prezentată de educatoare cu o zi înainte. 

Întrebăride reflecție:  
Cum vi s-a părut yiua de astăzi? 
Ce ați avut voi de făcut? 
Ce a fost mai greu? 
Ce a fost mai ușor? 
Metoda de evaluare: 
La sfârșitul zilei fiecare copil va interpreta rolul pe care l-a avut de învățat. 
Rezultate așteptate: 
80 %   din copiii prezenți îînțeleg mesajul și se pot transpune în personajul îndrăgirt. 
85% din copiii prezenți colaborează pentru a interpreta rolurile alese. 
Auto reflecție după implementarea activității: 
  Total copii prezenți: 20 
Impactul asupra copiilor și/sau a altor beneficiari: 
Exersarea  abilitățle de învățare, comunicare și socializare; 
Conștientizarea părinților cu privire la rolul   teatrului și în general a activităților culturale în 

dezvoltarea  socială  și emoțională  a copilului; 
conștientizarea autorităților locale, agenților economici cu privire la existența unor centre     

culturale  în comunitate. 
Ce poate fi îmbunătățit: comunicărea între factorii educaționali: cadre didactice, părinți, 

comunitatea locală. 
Ce poate fi folosit în procesul de predare-evaluare pe discipline? 
Folosirea jocului de rol ca mijloc de învățare. 
Antrenarea în procesul educațional a resurselor umane din exterior: actori, artiști plastici, 

muzicieni, artiști populari. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Profesor Învăţământ Primar Onu Ana Dorina 
Şcoala Gimnazială Bichigiu 

 
 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
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creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 

 
Bibliografie:  
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 * Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162; 
 * Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87; 

 * Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 
primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line:  

* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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Rolul activitĂȚilor extrașcolare în procesul instructiv-educativ 

 

Profesor Învăţământ Primar OPREA OLIMPIA CECILIA 
Şc. Gimnazială Nr. 2 Titu-Târg, Loc. Titu, Jud. Dâmbovița 

 
 
„A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 

expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 
John Amos Comenius 

 
În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 

gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce 
metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv 
primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din 
seria activităţilor extraşcolare aș dori să amintesc: taberele, excursiile, piesele de teatru, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
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Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unoraptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul  şcolar, oferirea de suportpentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelorpersonale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducănivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

Putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. inv. presc. Oprea Alina 
 
 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. 
Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 

inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

 
Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 

interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

 
În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat, informaţii din 

toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 
competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, 
copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare.  

 
Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 

copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi 
intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

 
Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai 

uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i 
forţăm.   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 
 

Prof. OPREA CARMEN 
 
 
Educația extrașcolară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, comportament creativ. 

Scopul activităților extrașcolare este antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în 
conținut, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul 
ei, fructificarea talentelor personale și creearea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activitățile 
extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în 
mediul școlar să-și maximizeze potențialul intelectual. 

Activitățile extracurriculare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, li se formează abilități practice diversificate dar și strategii adecvate de rezolvare de 
probleme. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare/învățare. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități 
de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, activități artistice, cluburi tematice, 
activități sportive, activități legate de protecțiamediului etc. Activitățile extracurriculare constiutuie 
un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. 

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întrucâtau un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L. Barber (1999) indică un impact diferit al 
activităților extracurriculare, în funcție de tipul acestora și rata de participare astfel:  

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară până la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delicvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extracurriculare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor. Activitățile extrașcolare 
reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi în mod rațional, timpul liber, 
sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativă. 

O altă particularitate a activităților extracurriculare, de o reală importanță o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

,,Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă" J. Bruner 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul.  
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Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  
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Importanţa activităţilor extracurriculare în formarea  personalităţii elevilor 
 
 

Profesor învățământ primar - Oprea Emilia Florența,  
Școala Gimnazială nr. 156 București 

 
 
Modernizarea  și perfecționarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităților 

școlare cu activitățile extracurriculare ce au numeroase valențe formative.Desfășurarea activităților 
nonformale permite și manifestarea creativității de grup, a relațiilor creative, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apropiați și mai accesibili sufletelor acestora. 

Așadar, desfășurate în mediul școlar, activitățile extracurriculare asigură copiilor dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale şi sociale prin lărgirea experienţei personale, dar mai ales condiţiile unei 
activităţi sociale bogate, variate. 

Viaţa copilului nu se rezumă doar la studiu, doar la acumularea de cunoştinte în vederea 
exercitării unei profesii sau pentru cultura generală, de aceea, activitățile nonformale au un conținut 
cultural –artistic, spiritual, științific, tehnico-aplicativ, oferă școlarilor clipe multiple de destindere, 
voie bună, asigurând un climat afectiv pozitiv cu posibilități de recunoaștere și confirmare a valorii 
personale, dar și de stimulare a potențialului creator. 

Bine gândite și organizate, echilibrate și atractive oferă posibilitatea valorificării cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor acumulate, împlinesc setea de cunoaştere a copiilor, le îmbogăţesc 
lumea spirituală, le oferă prilejul de a se emoţiona puternic, le prezintă modele de petrecere în mod 
plăcut a timpului liber. 

Jocurile, excursiile, vizitele, plimbările în natură, cluburile de cunoaștere, vizionările de filme, 
spectacole de teatru, serbările școlare, concursurile și parteneriatele educaționale organizate pe 
diferite teme reprezintă activități relaxante, oferite într-un mediu neinstituționalizat, care contribuie 
la dezvoltarea gândirii și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și 
aptitudinilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. 

Cum jocul este activitatea fundamentală de învățare, acesta devine un  mijloc optim prin care 
copiiii își formează anumite deprinderi fizice, cognitive, sociale și emoționale. În timpul jocului, 
copilul experimentează anumite acțiuni,  își gestionează emoțiile, trăiește sentimente de satisfacție, 
bucurie, tensiune, entuziasm, interacționează cu ceilalți, învață să-și împartă sarcinile de grup, se 
supune unor reguli, acceptă punctul de vedere al celorlalți,  își aduce aportul, se autocontrolează, 
iese din egocentrism. 

Cluburile  de cunoaştere, arte, sport si mișcare atent orgamizate și coordonate de dascăli  oferă 
posibilitatea „micilor învățăcei”să-și  exploreze   talentele, abilităţile şi interesele, accesând în mod 
natural toate cele şapte tipuri ale inteligenţei umane, promovând  spiritul  de echipă,  întrajutorarea, 
creând sentimentul apartenenței la grup și satisfacția lucrului bine făcut. 

Inițierea copiilor în grupuri de joacă terapeutică (dezvoltare personală) îi antrenează pe cei  
timizi, cât și  pe cei îndrăzneți, solicitând atât elevii  care vor să devină puternici și pe cei care nu au 
încredere în puterea lor, formând atitudinea acestora față de mediul școlar, noile responsabilități, 
noul statut. 

Serbările școlare la care elevii participă cu entuziasm,  dăruire, însuflețire  creează o atmosferă 
de bună dispoziție, cultivă înclinațiile artistice, contribuind la dezvoltarea armonioasă a 
personalității.Prin finalitatea  lor, reprezintă un mijloc de educare a voinței, a încrederii în forța 
personală, a ținutei estetice. 

Vizionările, spectacolele de teatru constituie o altă formă de activitate, o sursă de impresii 
puternice, creează amuzament, stârnește râsul prin situațiile puse-n scenă. Prin interpretarea 
diferitelor roluri, copilul reproduce modele de conduită pe care și le  asimilează în propriul 
comportament. 

960



Concursurile, întrecerile tematice și parteneriatele școlare se încadrează tot în categoria 
activităților extracurriculare, prin intermediul lor,  elevii învățând să colaboreze, să empatizeze, să-
și testeze cunoștințele, constatând progresul în raport cu propria persoană.Organizarea lor 
stimulează competitivitatea, școlarii învățând să câștige și să piardă, dezvoltându-și spiritul de fair-
play.  

Rolul acestora este  de a trezi interesul elevului pentru diferite arii curriculare având, în același 
timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, aducându-le la cunoștință  toate 
posibilitățile pe care aceștia le au. 

Activitățile ecologice pe lângă dezvoltarea sentimentelor de admirație și prețuire a mediului 
înconjurător, permit formarea unor reprezentări mintale despre componentele mediului, însă  
răspund  și dorințelor, intereselor de cunoaștere ale copiilor.Varietatea materialelor reciclabile îi 
poate impulsiona astfel încât să recondiționeze, să realizeze obiecte, jucării, produse utile, folosirea 
lor producând o stare de automulțimire. 

Activitățile de voluntariat urmăresc formarea abilităților de interacțiune cu adulții, cu persoane  
de vârste apropiate, reușind să sensibilizeze, elevii  învățând să se raporteze la nevoile  semenilor și 
să accepte diversitatea exprimată în toate formele ei. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale, îndrumate adecvat 
generează posibilități de a intui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului român. 
Descoperirea acestor valori culturale trezește emoții puternice, oferite de eroii neamului, formează 
sentimente morale ce se vor transforma treptat în convingeri morale. 

Un alt tip de activitate ce se încadrează în sfera educației nonformale este excursia cu valențe în 
plan intelectual şi fizic, dar și o bună oportunitate de educare cetăţenească.Ea este cea care îl 
reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 
dobândind însușirea a noi cunoștințe.  

Nu pot fi trecute neobservate beneficiile excursiilor și taberelor școlare, prin intermediul cărora 
elevii desfășoară activități de dezvoltare personală, pictează, confecționează măști, fac drumeții în 
masive muntoase, se inițiază în tehnica de escaladă și alpinism, în tehnici de orientare în pădure, 
învață să construiască, în echipă, adăposturi având ca materiale din natură crengi și frunze, vizitează 
obiective turistice,  dansează, cântă, își pun în valoare abilitățile și talentele.  

Astfel, libertatea de mișcare, munca în echipă, plăcerea de a petrece timpul creativ și util, sunt 
elemente care conferă stabilitate emoțională, un plus de valoare și confort.În ieșirile de acest gen, 
copiii reușesc împreună să treacă peste momente dificile și, în cazul unor competiții, acceptă, cu 
fruntea sus, înfrângerea, fără a încerca să găsească vinovați sau se bucură cu toții de victorie, 
încurajându-se unul pe celălalt și fiind mândri de munca lor.  

Activitățile de acest tip cultivă independența, încrederea în propria persoană, mai ales că se 
realizează desprinderea temporară de familie, crescând gradul de responsabilitate în acțiuni ce 
evidențiază deprinderile de autoîngrijire, ca de exemplu, ordonarea lucrurilor, menținerea 
curățeniei. Totodată, cei mici învață să-și gestioneze resursele financiare, să se chibzuiască pe 
perioada șederii astfel încât să-și permită mici plăceri. 

Implicarea în activități extrașcolare contribuie la asumarea unor responsabilități ce țin de 
integrare, de respectarea unui program,  a unor reguli și a unor așteptări pe care ceilalți le au de la  
el. Prin intermediul lor, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale, urmăresc învăţarea pe tot parcursul vieţii, 
comunicarea, toleranţa, accesul la cunoaştere, la valorile culturale, ştiinţifice, care să pună în 
valoare calităţile speciale ale dascălilor şi disponibilitatea acestora de a participa la formarea tinerei 
generaţii. 

Personalitatea copilului nu se formează numai prin activități școlare, ci este completată de 
mijloacele educației  nonformale ce  urmăresc formarea unor comportamente propice învățării 
continue,  achiziționarea unui volum de informații și transferarea lui în diverse domenii ale 
cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experiențelor pozitive. 
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Activitatea extrașcolară este o componentă valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic ar 
trebui să-i dea  atenție, adoptând el în primul rând o  atitudine creatoare concretizată-n modul de 
concepere a activității, cât și în relaționarea cu cei mici în scopul creării unei atmosfere pozitive, 
relaxante. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 
 

Autor: prof. OPREA Florin Paul 
Școala Gimnazială Iacobini 

 
 
 

Prin activităţile extraşcolare se urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii, 
realizându-se în afara procesului de învăţământ, având un rol bine stabilit în formarea personalităţii copiilor şi 
tinerilor.  

Zilnic fiecare dintre noi suntem bombardati cu foarte multa informatie, fapt care, in pedagogie, este 
reflectat cu ajutorul conceptului de forme generale ale educatiei, concept care reprezinta o modalitate de 
realizare a activitatii  de formare-dezvoltare a personalitatii prin intermediul unor actiuni si/sau influenţe 
pedagogice desfăşurate in cadrul sistemului de educatie/ invatamant in conditiile exercitarii functiilor generale 
ale educatiei.  

În funcţie de sursă, înglobează activităţile organizate de către şcoli (înafara mediului şcolar), în coordonarea 
cadrele didactice/profesorii din învăţământul formal în timpul liber (au un caracter sporadic si rezultate 
variabile), sau în cadrul unor instituţii de învăţământ complementar (cluburi şi palate ale copiilor, scoli de arte, 
cluburi sportive).         

Activităţile au un rol complementar rolului şcolii, văzută ca sistem puternic formalizat de transmitere de 
cunoştinţe, au in vedere nevoia de a asigura experienţe care să susţină dezvoltarea în ansamblu a copiilor şi 
depind de contextul mai larg, parte a sistemului şcoală–familie –comunitate. 

Activităţile au preponderent un rol recreativ, sunt desfăşurate de regulă in Cluburi şi Palate ale Copiilor, in 
afara orelor de şcoală (in timpul liber), evitându-se paralelismul cu şcoala, sunt gratuite şi constituie o 
componentă educatională extrem de importantă pentru toţi copiii, mai ales la nivelul oraşelor mici, cu un nivel 
de trai al populaţiei relativ scăzut, în comunităţile multietnice sau multiculturale.  

Prin aceste activităţi extraşcolare se realizează o componentă educaţională care vizează lărgirea si 
completarea  orizontului de cultură  îmbogăţind cunoştinţele din diverse domenii ce creează  condiţii  pentru 
dezvoltarea relaţiilor interumane, a comunicării, asigurarea  cadrului de exersare  si cultivare a diferitelor 
inclinaţii, aptitudini, capacitaţi.  

De asemenea, aceste activităţi au o componentă recreativă însemnată, contribuie la recreerea si destinderea  
participanţilor precum şi  la petrecerea organizată a timpului liber, la depăşirea obstacolelor şi barierelor 
culturale, etnice şi sociale şi aşa cum se constată în cele mai multe cazuri constituie o premisă importantă a 
creşterii şi optimizării rezultatelor educaţiei formale, a comportamentului civilizat, a unei pregătiri temeinice 
pentru viaţă a copiilor.  

Activităţile extraşcolare au conţinut ştiinţific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, turistic, 
sportiv, precum şi caracter recreativ.  

Ca şi activitatea educativă şcolară, activitatea educativă extraşcolară reprezintă o dimensiune a procesului 
de învăţare permanentă, fiind recunoscută ca parte esenţială a educaţiei obligatorii, cu o mare importanţă în 
dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi a competenţelor.  

Activitatea extraşcolară oferă o oportunitate pentru crearea de condiţii egale de acces la educaţie, în vederea 
dezvoltării depline a potenţialului personal şi pentru reducerea inechităţii şi excluziunii sociale.  

În concluzie, activităţile extraşcolare sunt foarte importante pentru copii, ajută la formarea unei atitudini 
pozitive faţă de învăţat, la creşterea  performantelor  şcolare, la  formarea unor  abilitaţi practice diversificate, la 
descoperirea şi cultivarea talentelor artistice, dar si dezvoltarea unei gândiri analitice eficiente.  

Pe lângă asta, activităţile extraşcolare acţionează si asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire si 
capacitatea de autoevaluare obiectivă sunt mult mai ridicate.  
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Sunt de asemenea extrem de importante  pentru formarea acestora pentru viaţă, pentru asigurarea unui 
climat familial şi comunitar sănătos, pentru asigurarea unui viitor mai bun pentru societatea umană. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
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Grădiniţa cu Program Normal, “Micul Prinţ”, Măgurele, Prahova 

 

Activităvile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. 

 De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage pe copii.  
Dintre aceste activităţii putem exemplifica:  
- organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă;  
- vizionarea unor spectacole de teatru;  
- serbări şi şezătorii; 
 - vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice); 
 - concursuri ccolare; 
 - excursii ci tabere;  
- activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii 

locale şi a protejării mediului înconjurător; 
 - proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădinive, şcoala, 

primăria, dispensarul, poliţia.  
Ca activităţi pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti:serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 

martie, Crăciun, sfârşit de an , desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, 
activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie , activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 
Decembrie, 24 Ianuarie , activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi alte activităţi. 

După cum se ştie activitatea principală a vârstei preşcolare este jocul. Jocul este o activitate 
recreativ-instructivă, prilej de activizare şi dezvoltarea a creativităţii şi imaginaţiei. În joc copilul dă 
frâu liber imaginaţiei. Formele creative ale imaginaţiei şi ale memoriei preşcolarului sunt stimulate 
de joc şi fabulaţie, de povestire şi compunere, de activităţi practice şi muzicale, de contactul cu 
natura şi de activităţile de muncă.  

Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unui sistem 
de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări 
după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului. Copilul dispune nu numai de 
capacitatea de a se juca şi de a învăţa, ci şi de aceea de a crea. Creaţiile preşcolarului dovedesc că 
viaţa lui interioară este destul de bogată, că intenţiile lui depăşesc cu mult posibilităţile de care 
dispune. El este capabil să obţină produse noi, neobişnuite, originale, chiar dacă acestea sunt noi şi 
originale doar pentru el. ,,Fiecare individ posedă o doză de creativitate, dar depinde cum o 
valorifică” . Afectivitatea se exprimă în creaţiile verbale (povestire expresivă, teatru de păpuşi), în 
creaţiile ritmice (dans, muzică). 

 Activitatea creatoare a preşcolarului mijlociu, implică nu doar latura de producere, de creaţie 
progresivă, ci şi pe cea evolutivă. Ori, în actul aprecierii se nasc şi se consumă nenumărate emoţii 
artistice şi estetice care au mare importanţă pentru dezvoltarea ulterioară a sentimentelor estetice. 
Solicitarea opiniilor copiilor în urma vizionării unui spectacol, a audiţiei unei poveşti sau bucăţi 
muzicale, contribuie la dezvoltarea capacităţilor evaluative. În procesul instructiv-educativ 
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activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie interesat de activităţile 
propuse.  

În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat informaţii din 
toate domeniile de activitate:muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 
competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, 
copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai 
importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea 
impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensita tea trăirilor exprimate 
în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii 
sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să 
coopereze, să utilizeze simboluri. Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o contribuţie 
majoră în dezvoltarea intelectuală.  

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo- cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, acectia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin 
specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine 
colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii. Totodată 
serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a 
încrederii în forţele proprii, a vinutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin 
interpretarea unor roluri de teatru. 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu 
cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de activităţi îl 
ajută să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte spiritul de 
competiţie. Implicarea copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să aibă loc în jurul vârstei de 
şase-şapte ani. Aceasta este vârsta la care el începe să descopere lucrurile care îi fac plăcere. În plus, 
când este foarte mic, este preocupat mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie activităţilor 
solicitante. Potrivit psihologilor, în alegerea programului din afara orelor de curs trebuie să se ţină 
cont şi de opţiunile copilului. În caz contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în activităţile 
respective. Un alt aspect important este legat de numărul activităţilor extraşcolare, care nu ar trebui 
să fie mai mult de două. Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, ci să-i 
rămână un interval şi pentru relaxare şi pentru joc. Rolul acestor activităţii extracuriculare este 
oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de competiţie, 
valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudiniilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi 
iniţiativei. 
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Educația extracuriculară 
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În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şisocio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţiişi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-
o atmosferă relaxantă, cu însufleţireşi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşitaşcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şipreţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţaşi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţeişi culturii universale 
şinaţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şidesăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşitexerciţiileşi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţăfaţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de 
a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii 
sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, 
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gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şidrumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţileextraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

În concluzie,activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şiresponsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşorşi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilorşi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Locul sau contextul în care are loc învățarea este o parte integrantă a procesului de învățare. 

Relațiile dintre persoanele implicate, activitățile desfășurate și spațiul unde are loc învățarea 
necesită planificare și considerare pentru a maximiza oportunitățile învățarii și pentru a întâlni 
nevoile și aspirațiile copiilor. 

Locul unde ei învață  îi ajuată să facă conexiuni între experiențele personale și lumea care îi 
înconjoară într-o modalitate plină de însemnătate. Spațiile exterioare ofera o diversitate de resurse și 
spații care ar fi greu de reprodus într-o sală de clasă. De asemenea este necesar să avem în vedere și 
factorul timp, dearece așa cum anotimpurile, ciclul de viață, și trecerea anilor crează un mediu în 
continuă  schimbare. Un copil de 4 ani va avea o experiență  diferită când va merge la o plimbare în 
cartier de cea a unui copil de 14 ani. Când există o planificare progresivă a experiențelor în exterior, 
cadrul  didactic se poate  folosi de aceste cicluri naturale și schimbări avantajoase, adăugând valoare 
curriculumului la orice nivel. In acest context se găsesc oportunități pentru a dezvolta abilități 
pentru învățare, viață și muncă. Activitățile din domeniile limbă și comunicare, știință, artă, 
psihomotric, sunt scopuri care reprezintă responsabilitatea tuturor adulților, ce pot fi desfășurate 
ducând învățarea în exterior în timpul procesului instructiv-educativ în activitățile formale dar și în 
cele informale și nonformale. 

Învățarea în exteriorul instituției de învățământ, cuprinde întregul spectru al experiențelor de 
învățare desfășurate în exterior. Fie că este  vorba de lectura educatoarei sau participarea la o 
expediție, cadrele didactice care planifică în contextul curriculumului ar trebui să recunoască locul 
întregului spectru al experiențelor de învățare și să nu interpreteze folosirea spațiului oferit de curtea 
instituției de învățământ ca un substitut al parcurilor naționale, ci ca o parte a spațiilor care  oferă 
oportunități de învățare. Fiecare tip de învățare în exterior, ar fi de dorit să o completeze pe cealaltă, 
și să formeze experiențe coerente, progresive pentru copii. Educatorii trebuie să știe  și să aleagă  
modalitatea prin care copiii să beneficieze la maxim de aceste experiențe.  Calitatea învățării și a 
predării este o un punct forte al locurilor în care se desfășoară. 

În momentul actual la nivel internațional există o bază substanțială referitoare la beneficiile 
desfășurării învățării în exteriorul sălii de clasă. Impactul învățării în exterior asupra sănătații și 
stării de bine a copiilor și adolescenților,  a realizărilor și dezvoltării personale este recunoscută de 
cadrele didactice. 

Există beneficii generale ale desfășurării activităților extrașcolare la nivelul tuturor ariilor 
curriculare: 

- conexiunile realizate experiențial cu lumea reală exterioară clasei, ajuată la dezvoltarea 
abilităților, cunoștințelor dar și a înțelegerii într-o manieră plină de însemnătate; 

- mediul exterior, împrejurimile acționează ca stimuli bogați pentru gândirea creativă și învățare. 
Acesta oferă oportunitatea  provocărilor, gândirii critice și reflexive; 

- copiii află astfel că multe dintre informațiile, caracteristicile unor obiecte din cărți, nu coincid 
cu realitatea. Ceea ce nu înseamnă că informațiile asimilate sunt greșite, ei își dezvoltă astfel un 
simț al cunoașterii al complexității lumii reale, putându-și astfel îmbogății cunoștințele despre 
complexitatea realității care ne înconjoară și putându-și astfel dezvolta ablități ale gândirii critice; 

- copiii și adolescenții vor fi capabili să înțeleagă importanța unui subiect învățat în școală 
pentru viața de zi cu zi; 

- copiii pot uneori să se comporte diferit în exterior. Copiii tăcuți pot vorbii mai mult, alții pot 
deveni mai calmi și mult mai atenți când sunt afară, special într-un mediu natural; 
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- experiența  multisenzorială  a mediului exterior, poate ajuta copiii să rețină cunoștințele mai 
eficient, existând oportunitatea pentru copii de a învăța cu întregul corp; 

- un mediu mai puțin structurat poate oferi o experiență de învățare diferită față de cea a sălii de 
clasă; 

- exteriorul poate oferi o experință de învățare mult mai relaxată pentru mulți dintre copii. 
Provocarea pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți  este de a identifica posibile modalități 

de a organiza activitățile extrașcolare  pe baza cercetărilor existente, de a asigura copiilor 
oportunități de învățare exterioare sălii de clasă  frecvente, plăcute și provocatoare. 

Promovarea relațiilor strânse a  parteneriatelor, între membrii familiei,  cadrele didactice și 
comunitate  pe perioada școlarizarii în special a educației timpurii, oferă multe beneficii pentru 
copii, atât din punctul de vedere al activităților școlare cât și extrașcolare. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în viaţa copilului 
 
 

prof. înv. primar Opric Elena 
Şc. Gim. ,,A. Iancu” Baia de Criş - jud. Hunedoara 

                                                               
 
Activitatea extracurriculară este o completare a activităţii realizate la clasă, iar aria sa de 

cuprindere este foarte mare. 
Prin aceste activităţi, copiii au ocazia să-şi exprime fără teama de-a fi notaţi, sentimentele, 

creativitatea, talentele ,să-şi dezvolte spiritul de observaţie, imaginaţia, să-şi valorifice cunoştinţele 
şi abilităţile formate. 

La începutul fiecărui an şcolar, împreună cu copiii am stabilit activităţile pe care le vom 
desfăşura pe parcursul anului. Bineînţeles că programul întocmit a fost completat pe parcurs cu alte 
activităţi cerute de anumite situaţii. 

Şcoala unde lucrez are o veche tradiţie în marcarea prin serbări a evenimentelor istorice, dar şi a 
celor religioase. În acest sens voi aminti doar câteva: 

 ,,Avram Iancu în conştiinţa românilor” 
 ,,La multi ani, România!”  
 ,,Hai să dăm mână cu mână” 
 În aşteptarea lui Moş Crăciun” 
 ,,Vine ,vine iepuraşul !” 

Trăind într-o localitate cu bogat trecut istoric, în fiecare an, în septembrie aducem omagiu 
marelui tribun Avram Iancu. Alături de reprezentanţii primăriei, localnici şi invitaţi, copiii au depus 
coroane la monumentele istorice din localitate,au ascultat referate prezentate de membrii Asociaţiei 
,,Avram Iancu”, apoi au prezentat un program artistic. 

Rămânând în sfera istoriei, copiii au fost implicaţi într-un proiect intitulat,,Crăişorii” . Ei au avut 
de cules date de la bătrânii satului despre evenimentele istorice petrecute în comuna noastră şi au 
alcătuit un portofoliu care ne este util în orele de istorie. Tot ei au îngrijit monumentele, au plantat 
flori şi au fost ghizi colegilor din alte localităţi. 

Prin participarea la aceste activităţi‚copiii au avut şansa de-a arăta că sunt buni cunoscători ai 
istoriei. 

Cunoscând bine trecutul acestor locuri, trezim copiilor dorinţa de-a demonstra ca faptele de 
vitejie ale strămoşilor n-au fost zadarnice, iar obiectivul acestor activităţi este de-a demonstra prin 
fapte că suntem ,,nepoţi” demni ai înaintaşilor. 

Un strop de bucurie am încercat să dăruim vârstnicilor de la Centrul de Asistenţă Medico-
Socială din Baia de Criş pe care îi vizităm de câte ori timpul ne permite. 

La iniţiativa comitetului de elevi s-a strâns o sumă de bani din care s-au cumpărat fructe şi 
bomboane care au fost dăruite in ajunul Crăciunului când i-am colindat. Probabil chipurile vesele 
ale copiilor au fost mai frumoase decât darurile.Dacă am reuşit să le smulgem o lacrimă, aceea a 
fost de bucurie. Copiii au învăţat că dăruind bucurie celor mai trişti ca noi dobândim dragostea şi 
consideraţia acestora. 

Pentru mamele şi bunicile lor ,copiii nu au avut doar cântece şi poezii ci şi mărţişoare şi 
felicitări făcute de ei.  

Excursia organizată pe ruta Baia de Criş-Haţeg a fost un bun prilej de-a afla lucruri noi  La  
Sarmizegetusa au participat la o lecţie de istorie ,,pe viu”.Informaţiile culese pe parcursul excursiei 
au fost valorificate la lecţiile care au urmat. 

În viitor avem planificată o întâlnire cu medicul de familie şi asistentele de la Dispensarul 
Medical din localitate. Dintre subiectele propuse de elevii din clasele primare amintesc:,,Cum să ne 
ferim de răceală “, ,,Cum pansăm o rană “, ,,Cu ce ne hrănim ca să fim sănătoşi”…etc. 
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Tot la propunerea elevilor vom avea întâlnire cu un reprezentant al Poliţiei din localitate care ne 
va vorbi despre regulile de circulaţie. Pentru a-i antrena pe elevi la această activitate se vor face 
aplicaţii practice şi concursuri. 

Foarte apreciate de elevi sunt parteneriatele încheiate între şcoala noastră şi şcoli din Brad. Prin 
acestea, copiii au şansa de-a se cunoaşte , de-a vizita locuri noi, de-a cunoaşte obiceiuri şi tradiţii 
specifice acelor locuri, de-a participa la concursuri şi de a stabili asemămări şi deosebiri între şcolile 
de la sat şi cele de la oraş. 

Sărbătorirea unor mari scriitori ( M. Eminescu , I. Creangă ), a marelui sculptor C. Brâncuşi au 
fost prilejuri de îmbogăţire culturală şi emoţională. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi în care ponderea remarcabilă o are spontaneitatea 
născută din interes.  

În prezent, când societatea trece prin momente atât de dificile, este o mare realizare să reuşim să 
descreţim frunţile celor din jur şi să le smulgem un zâmbet. Prin activităţile deja realizate şi prin 
cele ce vor urma vom încerca să fim cât mai aproape de semenii noştri.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preșcolar Oprică Ileana                                                         
Școala Gimnazială Drăgotești (G. P. N. Drăgotești) 

 

Activitățile extrașcolare  realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru 
formal (grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare.  Aceste activități au ca 
scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil 
de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și 
dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii.  

În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho intelectual, fizic 
şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile 
extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi 
dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a 
ceea ce şi-au însuşit copiii în cadrul activităţilor didactice. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. 

Toate activităţile extracurriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracurriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. 

Activităţile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte)     

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu 
cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Este foarte important 
să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda.Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi  ai societăţii ,de a le potoli această curiozitate şi de a- i pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul 
activităţilor extracurriculare.  
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Mâini dibace, iată ce pot face! 
 
 

Prof. Oprişor Mihaela 
Grădiniţa Nr. 1 Glogova, Jud. Gorj 

                                   
 
„Câteva pietricele, o bobină cu aţă, rămurele… şi jocul începe. E suficient adesea, pentru a te 

distra, de o nimica  toată şi, mai ales, de puţină imaginaţie! De multă vreme, pânza, lemnul, pielea, 
hârtia, fierul se transformă în mii de jucării. Materialul plastic ia toate formele, toate culorile. 

Iarna sau în plină  vară, afară sau în cameră, singur sau cu prietenii, ştim că jucăriile şi jocurile 
sunt mereu prezente la intâlnire.” 

(Mémo- enciclopedie Larousse  pentru cei mici, Editura Aquila '93, Oradea, pag. 86 
Copiii văd lucrurile cu mai multă fantezie decât noi, adulții. Exprimându-se prin intermediul 

creațiilor sale, copilul învață să devină el însuși, încrezător în forțele sale proprii, să comunice și să 
relaționeze, deci să fie un copil fericit.  

Copiilor preșcolari le place să deseneze, să modeleze, să decupeze din hârtie diferite siluete, iar 
în jurul nostru sunt foarte multe materiale cu ajutorul cărora se pot crea imagini artistice deosebite. 
Mânuind un material variat ca formă, culoare, mărime, așezându-l în diferite poziții spațiale, 
tratându-l prin tehnici simple, specifice activităților practice, copiii vor gândi independent și vor 
folosi procedee și tehnici variate de lucru. În final, toate duc la crearea unor lucrări originale care 
înlătuăr monotonia și tipizarea în lucru și conduc la dezvoltarea spiritului estetic și a creativității 
copiilor. Cu cât  se lucrează mai mult cu materiale, cu atât li se dezvoltă mai mult răbdarea, 
îndemânarea, atenția, spiritul de observație, gustul estetic, fantezia și alte calități ce deschid calea 
spre creație. 

Acestea sunt motivele pentru care împreună cu părinții am optat pentru opţionalul „Mâini 
dibace, iată ce pot face!” care va cuprinde teme din Domeniul estetic creativ și Domeniul om și 
societate (Educaţie artistico-plastică şi Activităţi practice), vârsta preșcolară fiind perioada cea mai 
propice exprimării fanteziei și creativității copiilor.  

Acest tip de activitate implică nu numai structurile gândirii, ci întreagă personalitate în formare 
a copilului: afectivitatea, intuiția, percepția, caracterul și încurajează creativitatea, exprimarea liberă 
a copiilor, contribuie la apropierea copiilor de frumosul din natură, artă și societate, le dezvoltă 
încrederea în capacitățile proprii.  

Se urmărește dezvoltarea factorilor afectivi moțivaționali și a atitudinilor creative: trebuință de 
cunoaștere, de exploatare și de manipulare a materialelor; interesul pentru a găși soluții proprii în 
rezolvarea unor aspecte practice; impulsul spre investigație; satisfacerea nevoii de auto-afirmare și 
de trăire a reușitei; perseverență în a realiza ceva. Copiilor le place să lucreze, să se simtă utili, sunt 
mândri de realizările lor și se poate spera într-o evoluție pozitivă chiar și la copiii cu probleme de 
adaptare și exprimare.   

 
Obiective cadru: 
 

Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre materiale și caracteristicile lor , precum și despre 
utilizarea de tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse 
(decorațiuni, jucării) simple; 

Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de vârstă și de dezvoltare 
motrică; 

Dezvoltarea simțului practic și estetic; 
Stimularea expresivității și imaginației creatoare prin activități plastice și practice. 
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Obiective de referință: 
Să efectueze operații simple de lucru cu materiale din natură și sintetice sesizând modificarea 

acestora în urmă prelucrării; 
Să găsească și să folosească soluții pentru realizarea temelor propuse sau alese de ei; 
Să execute individual dar și în grup diferite obiecte – jucării;; 
Să realizeze lucrări practice originale inspirate din natură și din viață cotidiană manifestând 

creativitate în abordarea temei; 
Să organizeze în mod original spațiul de lucru; 
Să-și valorifice lucrările contribuind la îmbogățirea mediului ambiental; 
Să se raporteze la mediul înconjurător, contribuind la îmbogățirea acestuia prin lucrările 

personale. 
  
Forme de evaluare 

expoziții pentru părinți și pentru copiii celorlalte grupe din grădiniță cu cele mai reușite lucrări 
realizate de copii; 

târg de decorațiuni de Paște; 
lucrări colective pe diverse teme: „1 iunie”, „În vacanță”; 
confecționarea unui „Album al grupei” cu lucrări realizate în cadrul acestei activități. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE –                                             

CONSTRUCŢII  DISTINCTE ALE  CURRICULUM-ULUI 
 
 

Prof. OPRIȚA-MÂNDRUȚ  ALINA-MIHAELA, 
Grădinița cu program prelungit nr. 19, 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 
 
 
“Dacă nu ai, la vederea unui copil sau a unui tânăr, o tresărire emotivă şi o înclinare de a-i 

îndruma şi de a-i veghea destinul, dacă nu poţi să îmbraci într-o căldură emotivă, generoasă relaţiile 
şi dialogul un tânăr, nu ai de ce să te faci dascăl.”     -     Mircea Maliţa  

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 
multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi  

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 
Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă 
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excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de 
ridicare a nivelului cultural.  

Serbările copiilor au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 
Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, crează buna dispoziţie. La pregătirea şi 
realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor 
momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele de la gradinita promovăm valori culturale şi etice 
fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind 
modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării 
lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 
biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care : 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind 

la optimizarea procesului de învăţământ ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru 

o activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 sunt caracterizare de optimism şi umor; 
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
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IMPORTANŢA EXCURSIEI ŞCOLARE 

 
 

prof: Oravițan Sanda 
Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescu Timișoara 

 
  
Excursia reprezintă o formă de activitate extraşcolară care face posibil contactul nemijlocit cu 

lumea vie, oferind prilejul elevilor de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum 
se prezintă ele în stare naturală. 

Excursia şcolară ca metodă de învăţămant este folosită tot mai mult în toate tipurile de şcoli, 
pentru aproape toate obiectele de invăţămant. 

Cu ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoştinţe, se pot fixa şi sistematiza cunoştinţele 
dobandite la lecţii, se realizează aplicaţii practice, se pot verifica diferite cunoştinţe căpătate in 
şcoală sau în alte excursii sau vizite. 

Faptul că excursia poate fi folosită la aproape toate obiecte de învăţămant, pe toate treptele de 
învăţămant, în toate tipurile de şcoli şi la toate specialităţile, este înţeles în sensul că ea este cerută 
de anumite necesităţi pedagogice. 

Planul excursiei trebuie să fie elaborat în conformitate cu planurile calendaristice elaborate pe 
obiecte de învăţămant, în care se prevede folosirea excursiilor ca metoda de invăţămant: geografie, 
biologie, chimie, istorie etc. 

Excursia şi drumeţia cultivă dorinţa de a călători, de a cunoaşte, de a şti cat mai mult, de a 
caştiga prin propriile forţe cunoştinţe noi, de a se supune unui program de lucru în care activitatea 
intelectuală este împletită cu munca fizică. 

Profesorul are în excursie numeroase posibilităţi de a traduce în viaţă  sarcinile procesului 
instructiv-educativ. Datorită faptului că este poate mai apropiat de elev decat in şcoala, reuşeşte să-l 
cunoască mai bine în toate manifestările lui şi, ca atare, să poată realiza mai fructuos  sarcinile 
educaţiei morale. 

Excursia şi drumeţia mai contribuie intr-o largă măsură  şi la educaţia estetică a elevilor, 
constituie un prilej de stimulare a creaţiei artistice, de cunoaştere a artei populare etc. 

Dicţionarul explicativ al limbii romane(ediţia a II-A) defineşte excursia ca o”plimbare sau 
călătorie făcută,de obicei în grup, pe jos sau cu un mijloc de transport, în scop educativ,recreativ 
etc »Acestor scopuri,pedagogul va mai adăuga un scop si anume cel instructiv accentul punându-se 
pe scopul educativ. Având în vedere toate acestea, încercare unei clasificări a excursiilor este utilă 
nu numai din punct de vedere ştiinţific, dar şi din punct de vedere practic. Organizarea  excursiei şi 
deci buna ei desfăşurare depind în cea mai mare măsură de precizarea tipului excursiei. 

Este lesne de înţeles că o excursie de vară trebuie altfel organizată decât una de iarnă, ca şi o 
excursie de durată mai lungă faţă de una de durată mai scurtă sau o excursie de vizitare faţă de una 
de itinerar. 

Clasificarea excursiilor în funcţie de scopul urmărit are o mare importanţă, deoarece ne poate 
uşor conduce la metodele şi mai ales la direcţiile către care trebuie îndreptată această activitate. 

Clasificarea cea mai cuprinzătoare ar fi următoarea: excursii cu caracter instructiv-educativ, 
excursii cu caracter sportiv şi excursii cu caracter recreativ 

Clasificarea excursiilor după locul şi durata acestora se face în raport cu sediul şcolii. În funcţie 
de depărtarea de şcoală se deosebesc: excursii locale, excursii apropiate, regionale şi interregionale, 
excursii de lungă durată şi excursii peste hotare. Cu cat se măreşte depărtarea se măreşte şi durata 
excursiei. 

După sezonul în care se organizează excursiile pot fi: excursii de iarnă (lunile decembrie-
februarie), excursii de primăvară (lunile martie-mai), excursii de vară (lunile iunie-august) şi 
excursii de toamnă (lunile septembrie-noiembrie). 
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După mijloacele de deplasare deosebim: excursii pe jos, cu bicicleta, cu trenul, cu mijloacele 
auto şi pe apă sau combinate. Excursiile pe jos poartă numele de drumeţie. 

 

ETAPELE ORGANIZĂRII EXCURSIEI 
 

1) Stabilirea tematicii; 
2) Alegerea locului ce va fi cercetat în excursie; 
3) Fixarea itinerariului şi a duratei; 
4) Cercetarea în prealabil a terenului respectiv de către profesor(mai ales dacă terenul nu este 

cunoscut); 
5) Pregătirea elevilor pentru excursie: 
 Anunţarea obiectivelor excursiei; 
 Prelucrarea normelor de securitate; 
 Precizarea echipamentului şi obiectelor de uz personal; 
 Fixarea sarcinilor de colectare a materialelor, de prelucrare a acestora, păstrarea lui; 
 Indicarea ustensilelor necesare; 
 
6) Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei; 
7) Valorificarea materialului biologic colectat: 
 Determinarea speciilor de plante\animale colectate; 
 Realizarea de ierbare; 
 Conservarea animalelor, realizarea de insectare; 
 Intocmirea unor albume de fotografii; 
 Realizarea unor portofolii. 

 

VALORIFICAREA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ A EXCURSIILOR ŞCOLARE 
 

O excursie temeinic organizată, cu o temă bine stabilită, deschide elevului posibilităţi variate  de 
observare şi cunoaştere; el capătă deprinderi practice utile, care-i pot servi apoi şi în viaţă, fără să 
mai vorbim de faptul că rămane cu puternice amintiri pe care nu le uită aşa de uşor. Tocmai din 
acest motiv o excursie şcolară se deosebeşte de una turistică. 

În unele cazuri însă excursiile şcolare,fie că nu sunt bine organizate, fie n-au un scop definit,se 
reduc la simple plimbări pe distanţe enorme şi într-o goană nebună. Alteori,chiar dacă se desfăşoară 
în orizontul local, ele nu au nici un fel de orientare, obiectivele nu sunt selecţionate sau se caută să 
se pună accentul pe lucruri minore, neesenţiale. Este deci o datorie elementară a tuturor celor care 
au sarcina de a organiza excursii şcolare să le imprime un caracter instructiv-educativ. 

Valorificarea instructiv-educativă poate fi făcută în timpul şi după desfăşurarea excursiei.In 
timpul desfăşurării, ea se face în primul rand prin numeroase aplicaţii care pot fi efectuate pe teren, 
prin observarea fenomenelor naturii, cunoştinţele fixandu-se astfel mai bine şi adancindu-se mai 
temeinic. Profesorul trebuie să-i îndrume pe elevi în aplicaţiile pe teren, să-i arate cum să observe, 
să-i dea la faţa locului explicaţiile de care are nevoie. 

Rolul profesorului este deosebit de mare şi după terminarea excursiei.El poate folosi materialul 
pentru propriile sale lecţii şi are totodată sarcina de a deprinde pe elevi să prelucreze acest material . 

 

Bibliografie: 
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VOLUNTARIATUL - ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

 
 

Prof. Orghici Ioan 
Liceul Borşa 

 
 
,,A educa înseamnă a fi un artizan al personalităţii, un poet al inteligenţei, un semănător de 

idei.”  
Criza prin care trece educaţia în zilele noastre, necesită schimbări la nivelul sistemului de 

învăţământ. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor.  
Este nevoie de o reinventare a sistemului de învăţământ, a modului de implicare a generaţiilor 

de elevi în procesul educational, astfel încât aceasta să genereze rezultate bune pe scară largă şi 
motivaţie şcolară. Este nevoie de o strânsă colaborare între şcoală şi familie pentru stimularea 
educaţională a elevului. Sunt modele de reuşită în unele comunităţi. Un model de reuşită este 
implicarea elevilor în programe de tip Voluntariat şcolar.  

Stimularea creativităţii, a simţului de utilitate al elevilor prin implicarea în activităţii de 
voluntariat şcolar prespune în mod direct o reinventare a percepţiei lor asupra procesului 
educaţional, în care sunt mai motivaţi să participe. Toţi voluntarii implicaţi în astfel de activităţi au 
valorizat şcoala şi educaţia, mergând apoi spre studiile superioare.  

O astfel de abordare este un prim pas în cunoaşterea eficientă de către elevi a drepturilor de care 
beneficiază şi punerea lor în aplicare; vorbim în primul rând de dreptul la informare şi la participare 
activă în viaţa comunităţii locale, ca cetăţeni activi. Această abordare care se centrează pregnant pe 
rolul jucat de elevi în propria lor viaţă se înscrie în principiile noii sociologii a copilăriei, copiii 
deţinând valoarea ca şi categorie socială, fiind capabili să emită idei, păreri, strategii construite de ei 
în propria lor manieră, permiţându-le să îşi creeze propriile strategii de implicare şi participare în 
mediul în care trăiesc.Sunt acţiuni promotoare ale „Şcolii de mâine”, o şcoală a zilei de mâine care 
printr-un eficient parteneriat dintre familie şi instituţiile din plan local şi judeţean poate sprijini 
realmente copiii spre obţinerea unui status social şi independenţă financiară.  

Voluntariatul şcolar este o oportunitate prin care elevii participanţi cunosc un nou mediu de 
viaţă, pot să sprijine socializarea unor grupuri de beneficiari aflaţi în situaţii de dificultate. Elevii au 
oportunitatea de a-şi materializa propriile idei şi participa activ în viaţa şcolii şi a comunităţii locale. 
Elevii voluntari conştientizează şi sunt sensibilizaţi cu privire la nevoile beneficiarilor, a stării de 
sănătate, a lipsei educaţiei, dar şi de importanţa existenţei unei relaţii solide copil-familie-şcoală 
pentru buna dezvoltare a unui copil şi pentru şanse crescute la educaţie.  

De asemenea, este necesar ca profesorul să fie creativ, în următoarele direcţii:  
– proiectarea activităţilor instructiv-educative;  
– desfăşurarea procesului de verificare şi evaluare a randamentului şcolar al elevilor;  
– reglarea demersurilor didactice proprii pe baza informaţiilor obţinute prin feed-back;  
– realizarea de cercetări ştiinţifice teoretice şi practic-aplicative în domeniul specialităţii sale ;  
– introducerea şi valorificarea unora din rezultatele acestor cercetări în practica şcolară curentă ;  
Profesorii trebuie să pătrundă în inima elevilor dându-le exemple de viaţă, povestindu-le din 

experienţa proprie sau a altora, rezolvând conflictele prin blândeţe şi surprinzându-i cu reacţii 
neaşteptate.  

Pentru dezvoltarea creativităţii elevilor există mijloace nespecifice, care nu au legătură cu vreun 
obiect de învăţământ şi metode specifice pentru o anumită materie, în funcţie de conţinutul acesteia.  

În prima categorie se includ probele de tip imaginativ-inventiv (li se cere copiilor să elaboreze o 
compunere care are în centru un obiect simplu – o frunză, un nasture etc.); exerciţiile de tip 
problematic (elevii trebuie să formuleze întrebări în legătură cu obiecte cunoscute); exerciţiile 
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combinate (realizarea unor mici compuneri pe baza unor tablouri cu diverse scene sau formularea 
moralei ce se desprinde dintr-un astfel de tablou).  

– cultivarea flexibilităţii gândirii, a abilităţilor intelectuale care să le permită elevilor să 
stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe la cele neproductive şi să identifice altele;  

– cultivarea curajului de a încerca şi a peseverenţei, precum şi dezvoltarea asumării riscului;  
– dezvoltarea fluidităţii ideilor şi asociaţiilor realizate de elevi prin enumerarea unui număr cât 

mai mare de obiecte, fenomene, procese, elemente de conţinut ideatic, în funcţie de anumite criterii 
prestabilite.  

În concluzie, pentru educarea spiritului creativ în şcoală este necesară schimbarea modului de 
gândire tradiţional, a stilului de lucru în clasă, a atitudinii faţă de elevi.  
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ŞCOALA ALTFEL - UN MOD NOU DE ABORARE A ACTIVITĂŢILOR 
 
 

Prof. Orghici Maria - Codruţa 
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Borşa 

 
 
Lumea în care se nasc şi trăiesc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă 

schimbare, iar aceştia trebuie pregătiţi să înţeleagă şi să accepte provocările, să devină ei înşişi 
factori ai schimbărilor viitoare. Grădinița este locul propice de educare şi formare a copilului mic 
prin activitățile realizate aici, prin modul de abordare a problemelor sociale. 

Programul „Şcoala altfel” propune un alt mod de a pregăti copiii pentru această lume, o 
alternativă la activitățile desfășurate zi de zi prin abordarea activităților în mod practic, creativ, 
inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite şi interesante pentru ei. Educaţia unui 
copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în şcolilor, ci şi prin activităţi extracurriculare şi 
extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de o săptămână „Şcoala altfel”.  

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor elevilor şi a cadrelor didactice în 
activități care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare 
talentele şi capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul 
național şi să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte                   
nonformale. 

În cadrul unităţii, activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 
concursuri, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate 
educaţionale cu diferite instituţii, etc. 

În unitatea noastră scopul programului Școala altfel este implicarea tuturor copiilor şi a cadrelor 
didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în 
valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neaparat în cele prezente în 
curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. 

Planificarea programului 
Pentru elaborarea programului de activităţi, în timpul primului semestru am solicitat propuneri 

cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor am 
desfaşurat dezbateri în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor în vederea 
adoptării programului agreat de majoritatea părinților şi a cadrelor didactice.  

Proiectul propus şi aprobat la nivel de unitate este Armonie și diversitate și cuprinde activități 
de educație ecologică, educație rutieră, cultural artistică, ateliere de lucru. 

Planificarea activităților s-a realizat pe nivelul I şi II după următoarea structură: 
Data 
Denumirea activității 
Obiective urmărite 
Tipul activității 
Responsabil 
Resurse 
Evaluarea activității 
Nivel I 
Nivel II 
Din activitățile propuse prezint structura unei activităţii inter-trans-extracurriculare: 
a.Coordonator proiect/ activitate: 
b.Titlul proiectului/ activităţii: Armonie şi diversitate / Micii pietoni 
c.Denumirea organizaţiei: 
d. Analiza SWOT: 
Puncte tari 
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-educatoare bine pregătite profesional, deschise spre cunoaştere şi aplicare a noutăţilor în 
domeniu; 

-disponibilitate la muncă în echipă; 
-crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale; 
-conştientizarea părinţilor de necesitatea educaţiei rutiere la elevi; 
-buna colaborare cu părinţii în vederea organizării activităţii de educaţie rutieră; 
-încheierea protocolului de colaborare/parteneriat cu poliţia; 
-bucuria copiilor de a participa la activitate şi implicarea lor în activitate; 
-impactul activităţii asupra copiilor-cultivarea atitudinii pozitive faţă de circulaţia pe stradă, 

cunoaşterea statutului de pieton cu responsabilităţile acestuia; 
-existenţa unui material bogat în domeniu; 
-disponibilitate la deplasare în oraş pentru a observa strada şi a exersa pe viu îndatoririle 

pietonului; 
-participarea unui număr mare de copii la activitate. 
Puncte slabe 
-insuficientă informare şi timp insuficient pentru a se realiza astfel de activităţi; 
-cadru restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice şi recompensarea 

copiilor; 
-personal nedidactic insuficient pentru a însoţi copiii în siguranţă în oraş; 
-lipsa unor marcaje adecvate în curtea şcolii pentru exerciţii practice pe linie de circulaţie. 
Oportunităţi: 
-amploarea efectelor activităţilor de educaţie rutieră; 
-implicarea comunităţii şi a părinţilor în realizarea marcajelor (atribuire fonduri); 
-creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 
-deschiderea conducerii Poliţiei pentru desfăşurarea de activităţi cu copiii. 
Ameninţări: 
- insuficientă conştientizare a părinţilor privind rolul lor de principal partener educaţional al 

şcolii; 
-instabilitatea economică duce la discriminarea unora care n-au resurse materiale pentru a 

participa la activităţi; 
-criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoala; 
 -multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare; 
- circulaţia incorectă pe stradă, producerea de accidente. 
e.Obiectiv general: 
Familiariarea copiilor cu noţiunea de pieton, stradă, semne de circulaţie, reguli de circulaţie. 

Cunoaşterea consecinţelor necunoaşterii şi nerespectării regulilor de circulaţie. 
f.Grup ţintă: elevii claselor V-VIII 
g.Relevanţa proiectului: 
Varietatea acestor activități ne va oferi ocazia de a transforma şcoala într-un centru de resurse şi 

servicii educaționale pentru copii. Prin astfel de activităţi vom dezvolta capacitatea copiilor de a 
învăţa prin descoperire, prin participarea directă, folosind oportunităţile oferite de programul 
„Şcoala altfel”. 

 h.Descrierea activităţilor: 
1.Gruparea copiilor în coloană şi deplasarea în oraş; 
2.Prezentarea traseului şi a regulilor; 
3.Desfăşurarea activităţii propriu-zise (alegerea locului potrivit, prezentarea-observarea 

drumului cu partea carosabilă şi trotuarele pentru pietoni, semafoare, marcaje, rolul lor, eficienţă, 
reguli, întâlnirea cu agentul de circulaţie, exerciţii practice) 

4.Discuţii cu poliţistul, explicarea pericolului la care se expun prin nerespectarea regulilor;. 
5. Discuţii cu privire la activitatea desfăşurată. 
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6.Joc de rol: De-a pietonii, De-a poliţiştii, De-a excursioniştii, aplicarea în practica a 
cunoştinţelor dobândite. 

i.Rezultate: 
- participarea activă a tuturor copiilor la activitate; 
- respectarea regulilor de comportare civilizată pe stradă; 
- cunoaşterea noţiunii de pieton, a străzii, a semnelor de circulaţie, a regulilor şi riscurilor. 
j.Indicatori de impact: 
Școala este primul impact al copilului cu mediul educaţional, este locul unde copiii acumulează 

un volum important de cunoştinţe, unde se modelează personalitatea acestora şi se formează 
mentalităţi moderne prin: 

- Atitudine pozitivă a copiilor faţă de circulaţia pietonilor pe stradă; 
- Interes pentru aplicarea regulilor; 
- Deschidere spre circularea corectă pe stradă, atitudine corectă faţă de alţi pietoni. 
k. Evaluare/ autoevaluare: 
Convorbire; 
Joc de rol; 
Mini chestionare/fişe privind nivelul de satisfacere a copiilor-autoevaluare;  
Recompense;  
CD cu poze din activitate;  
Chestionare pentru părinții 
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Impactul activităţilor extracurriculare  

în dezvoltarea personalităţii elevilor din învăţământul primar 
 

Prof. înv. primar Oroș Andra-Roxana 
Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, Bacău 

 

 
 „Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”-Confucius 

       

 
Educaţia extracurriculară are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenței 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe, punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoală 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activitățile socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-și maximizeze potenţialul intelectual. 

 
Exemple de activităţi extraşcolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale 
 stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 

cadrul lecţiilor. 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
 stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, 

pictura. 
 Excursiile şi taberele şcolare 
 contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile tării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

 Spectacolele 
 constituie o formă de activitate extracurriculară prin care copilul face cunoştinţă cu lumea 

minunată a artei.  
 Excursia 
 ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

 Serbările şi festivităţile 
 marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de vedere educativ 

importanţă acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi într-o atmosferă 
sărbătorească instalată cu acest prilej.  

Concursurile şcolare 
 sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare având, 

în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesională a elevilor, făcându-le cunoscute 
toate posibilităţi pe care aceştia le au. Concursuri precum "Compet" sau olimpiadele șolare pot oferi 
cea mai bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze în profunzime şi prin urmare să 
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obțină rezultate mai bune la şcoală. Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele 
didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de iniţiativă al 
copilului, îi vor oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit sarcinile 
şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

Bine pregătite, activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-și responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi 
deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor 
obiectivul principal - Pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestui obiectiv depinde în primul rând de educator, de  voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul  lor este generator de căutări şi soluţii 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi disponibilităților copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 
 
 
 Bibliografie: 
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3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001.  
4. Lisievici, P. ş.a., Pedagogie. Concepte, metode şi tehnici esenţiale, Bucureşti, Editura 
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Activitățile extracurriculare,                                                             
importanța și rolul acestora în procesul educațional 

 

Prof. înv. preșc. OROS CRISTINA                                                        
G.P.P. Moșnița, Timiș 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Lumea este în continuă schimbare și omul este nevoit să se adapteze, din mers, copiii de ieri vor 
fi adulții de mâine, iar aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod 
practic, creativ, inovator. 

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care este pregătit copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. De asemenea, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, care, în opinia mea, sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. Prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor, având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Activitățile extracurriculare au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ. Punctul forte al acestor activități cu o structură aparte și conținuturi cât mai variate, adaptate 
vârstei, îl constituie participarea copiilor cu însuflețire și dăruire, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă 
spre acțiuni frumoase și valoroase.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Exemple de activități extracurriculare: taberele, excursiile, 
piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer 
liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
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unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Eu cred că, trebuie să ţinem cont  ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp este foarte important,  să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele 
recreative şi  de relaxare.   
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Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 

 

 

989



 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

prof. înv. preşc. OROSZ  ELENA 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 

Structură Grădiniţa cu Program Normal ,,POPA LUPU’’ 
loc. Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
  Vârsta preșcolară  reprezintă  etapa  de viaţă  în care  se ţes multe  din structurile  de 

profunzime  ale  personalităţii, dar și perioada în care libertatea  trebuie  pe deplin  trăită  pentru ca 
viitorul  adult să fie  capabil să şi-o cucerească  prin forţele proprii. 

În grădiniță  fiecare  cadru  didactic trebuie  să  aibă în vedere  ca să  planifice  și  organzeze  
activități  educative  variate  care  să-i creieze  oricărui  copil  paleta  de  dezvoltare  a personalități  
sale.   

Din diversitatea  activităților  educative  activitățile  extrașcolare  sunt  parte  integrată  din  
cadrul activităților  instructive- educative  din  grădiniță. 

Activitățile  extrașcolare  pot  fi  activităţi  de  educaţie  informale  şi  nonformale  care  
contribuie la  dezvoltarea  deprinderilor  artistico - plastice  și  practice  specifice  nivelului  de 
vârstă, precum  și la  dobândirea  deprinderilor  de  viaţă independentă şi autonomie  personală.  
Prin  intermediul  acestor  activități se  are în  vedere  crearea  unei motivaţii  optime  pentru  și 
implicarea  familiei  în  activităţile  extraşcolare.  

Toate  activitățile  extrașcolare  facilitează  promovarea  instituției  preșcolare  în  comunitate.  
Jocurile  de  rol colectiv,  atelierele  de  creație  plastice,  activitățile  cu caracter  gospodăresc, 
activitățile sportive, exercițiile se  constituie  un suport  în desfăşurarea  activităţilor.  Ele  urmăresc: 
atitudinile  copilului, spontaneitatea  şi  iniţiativa; maniera  de  relaţionare  a  fiecărui  copil  unul cu  
celelălat  și cu  educatoarea sau  partenerii  implicați (părinți, bunici, invitați - profesori, artiști 
plastici, actori, etc.); adaptarea  la  situaţiile propuse,  dar  și gradul  de cooperare  şi de atenţie. 

Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” vizează îmbunătăţirea  competenţelor  sociale, 
nivelul  cooperării,  nivelul  comunicării  verbale  şi  nonverbale, nivelul creativităţii  prin: limbajul  
universal  al  artei (muzică, dans, desen, pictură), al activităților  cu  caracter  practic - gospodăresc. 

Pentru  ca să  existe  o reușită  în  acțiunile  organizate, sunt  necesare  stabilirea  de  obiective  
care să  aibă  mai  multe  aspecte: 

a) privind copiii preşcolari: 
 Să  identifice  drepturile  şi  îndatoririle  copilului prin intermediul  activităţilor desfăşurate. 
 Să  exprime  sentimente, atitudini, trăiri  personale, legate  de  temele  propuse. 
b) privind cadrele didactice: 
 Să participe  activ şi  afectiv  la  activitățile  propuse. 
 Să  realizeze  o expoziţie  cu  lucrările  copiilor  și  de fotografii  de  la  activitățile  

organizate. 
c) Privind partenerii: 
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 Conştientizarea  părinţilor  şi  a  celorlalţi  factori  educativi  de  rolul  lor  în  dezvoltarea  şi  
educarea copiilor. 

Metodologia  activităților extrașcolare  desfășurate  în  cadrul  acestei  perioade (cunoscută  și 
sub titulatura  Școala Altfel ) contribuie  la o  organizare  ordonată  a tot  ceea ce se  dorește  a 
desfășura;  ca de exemplu: 
 Fiecare  grupă  își  va desfășura  activităţile  conform  planificării  activităţilor din  proiect. 
 Lansarea   programului  pe  unitate , cu invitaţi: părinţi, comunitatea  locală, parteneri  

implicaţi, educatoare, preşcolarii  din  grădiniţă. 
Activităţile  educative  propuse  sunt  activități  prin intermediul  căreia  se complectează  aria  

de cunoștințe  asimilate,  dar  și prin intermediul  cărora  sunt  descoperite  înclinațiile  fiecărui  
copil din grupă.   

Aceastea  pot  fi:  activități  de  educaţie  pentru  promovarea  valorilor  și  tradițiilor (povești  
sau legende  istorice); vizionări  programe TV ( documentări științifice);  activități  artistico - 
plastice (concurs interactive,  ateliere  de  creație );  activități  cultural-  muzicale  (concurs – cea  
mai frumoasă  costumație, carnaval); activitate  cu  caracter  practic- gospodăresc (plantare  de  
arbuști  și flori,  plăcinte  aromate); activități  sportive ( dans  de  societate,  jocuri  de  mişcare). 

La finalul  desfășurării  activităților  extrașcolare  orice  cadru  didactic  trebuie  să  aibă  în  
vedere care  ar fi  rezultatele; cum  ar  fi: 
 Confecţionare  de  costume, care  să valorifice  potenţialul  artistic  al  copiilor  şi  

implicarea  cât  mai  crea-tivă  al  părinţilor /  bunicilor. 
 Exprimarea  sentimentelor  de  bucurie  şi  admiraţie  pentru  lumea  înconjurătoare. 
 Îmbogaţirea  cunoştinţelor  legate  despre  sănătate,  în  vederea  dezvoltării  armonioase  al  

propriului  orga-nism. 
 Îmbogăţirea  cunoştinţelor  referitoare  la  faptele  eoroilor  neamului  nostru / al locului  

natal.              
 Înţelegerea  cauzalităţii  schimbării  unor  fenomene  ale  naturii  şi  transformările  din  

mediul înconjurător. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
,, Școala altfel-Să știi mai multe, să fii mai bun,, 

 
 

Prof. Orosz Gabriela Ioana 
Grădinița cu PP. Nr. 28 Baia Mare, Maramureș 

 
 
,,Educația este procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane. Ea 

constituie o necesitate pentru individ și pentru societate. Ca urmare, este o activitate specific umană, 
realizată în contextul existenței sociale a omului și, în același timp, este un fenomen social specific, 
un atribut al societății, o condiție a perpetuării și progresului acesuia. Așadra, ea se raportează, în 
același timp, la societate și la individ.,, (Viorica Preda-Educația timpurie). 

Educația copiilor realizată prin activitățile extrașcolare, urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime între aptitudini, talent, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini specifice, antrenarea copiilor în activități cât mai diversificate, oferirea 
suportului pentru reușita școlară, fructificarea talentelor personale, corelarea aptitudinilor, ceea ce 
permite copiilor cu dificulăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și 
maximilizeze potențialul intelectual. 

Activițățile planificate pe parcursul programului ,,Școala altfel, Să știi mai multe, să fii mai 
bun,, sunt activități extrașcolare care au un rol benefic și pozitiv asupra copiilor. Dintre aceste 
activițăți explificăm: 

Vizite la muzee, monumente și locuri istorice, unde copiii sunt familiarizați cu valorile 
culturale, folclorice și istorice ale poporului româm. Ele oferă prilejul de a observa obiectele și 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în desfășurarea lui, relațiile dintre oameni și 
rezultatele ale muncii lor. Vizitele realizate cu copiii în Școala altfel, au fost la Muzeul de 
Mineralogie Baia Mare, Muzeul Satului, Casa Olarului Baia Sprie, Biserica Nașterea Domnului 
Baia Mare. 

 
 

Vizionările de teatru, spectacole interactive, pot constitui o sursă de informație dar și un puct de 
plecare în realizarea unor activități interesate. Copilul se confruntă astfel cu lumea artei.Aceste 
activități vor pune copilul în rolul spectatorului și vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice. În aceste activități derulate am avut ca parteneri: Teatrul de copii Baia Mare și Mr. Nicu. 
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O zi alături de părinții noștri, o altă activitate desfășurată în cadrul activităților ,, Școala altfel,, 
unde împreună cu părinții am realizat decoruri pentru masa de Paști, decoruri care au fost expuse în 
cadrul unui bazar cu vânzare, iar din vânzarea acestor produse am realizat pachete pentru ,, Casa de 
bătrîni din Baia Sprie,, și pentru cazurile sociale din grădiniță. Prin această activitate copiii au fost 
sensibilizați să ofere și celor care nu au, să facă o persoană fericită. 

 

                       
 
 În concluzie putem spune că activitatea extrașcolară este o componentă educațională valoroasă 

și eficientă.  
Acordându-i o atitudine creatoare în modul de realizare se va asigura o atmosferă relaxantă care 

permite stimularea creativă a copiilor. Dacă profesorul este creativ în planificarea acestor activități, 
copiii vor manifesta interes, curiozitate și dorință necondiționată de a participa la desfășurarea 
acestora. 
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Rolul activităților extrașcolare 
realizate prin muzică și culoare 

 
 

Prof. înv. primar Virginia Marin 
Prof. înv. primar Elisabeta Orza 

Şcoala Gimnazială „Geo Bogza”, Bucureşti 
 
 
De-a lungul vieții, omul este supus permanent unor influențe pedagogice. Unele dintre acestea 

sunt organizate și realizate prin intermediul instituțiilor de învățământ (educația formală), altele vin 
din partea unor instituții neșcolare, dar care educă și ele (educația nonformală), iar o a treia 
categorie de influențe sunt exercitate spontan și continuu asupra personalității copilului la nivelul 
familiei, străzii, mediului social, a comunității, a mass-mediei (educația informală). 

Educația nonformală se referă, așadar, la acele influențe educative structurate și organizate într-
un cadru instituționalizat, dar desfășurate în afara clasei, în activități extrașcolare și 
extracurriculare, sau prin intermediul unor activități opționale.  

Acțiunile educative derulate în acest sens se caracterizează printr-o mare flexibilitate și vin în 
întâmpinarea intereselor variate ale fiecărui elev. Influențele de tip nonformal sunt inițiate fie de 
școală, de organizațiile de copii și tineret, fie de muzee, instituții de cultură, diferite ONG-uri. 
Activitățile sunt coordonate tot de specialiști, care însă ,,își joacă rolurile mai discret, asumându-și 
adesea misiunea de animatori sau de moderatori.” (George Văideanu). Acţiunile iniţiate asigură o 
punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

În contextul actual al învățământului se pune un accent deosebit pe educația nonformală, 
realizată prin activități extrașcolare care îmbracă în mod armonios actul pedagogic derulat în 
instituțiile școlare. Situațiile de învăţare astfel create devin puternic motivante pentru elevi, pe de o 
parte, datorită locului în care se desfășoară (altul decât sala de clasă), iar pe de altă parte, 
caracterului lor practic-aplicativ. Activităţile extrașcolare reprezintă o modalitate de a înscrie școala 
în viaţa comunităţii, a lărgi orizontul de cunoaştere al elevilor, a le stimula curiozitatea, în 
concluzie, a dezvolta armonios personalitatea fiecărui elev. 

Cea mai frumoasă exprimare a gândurilor omului în imagini este arta. Prin intermediul imaginii, 
omul poate comunica mai bine decât în cuvinte, deoarece simbolurile grafice și imaginile sunt 
purtătoare de mesaje, idei și acțiuni. Așa cum limbajul vorbit conține cuvinte, limbajul matematic 
are la bază cifre și semne, limbajul muzical se exprimă prin note, și artele vizuale dispun de un 
limbaj propriu, concretizat în următoarele elemente: punctul, linia, forma, culoarea și valoarea. 
Acestea constituie „alfabetul” artelor vizuale și reprezintă mijloace de comunicare specifice. Dacă 
nu cunoaștem semnificația fiecărui element, nu putem înțelege mesajul unei opere de artă. 
Investigaţiile realizate de diferiţi specialişti (J. Piaget, R. Gagné etc.) susţin că pentru randamentul 
şcolar condiţia fundamentală este caracterul conştient al învăţării.  

Educația artistică are un rol important în formarea școlarilor din punct de vedere artistic și 
plastic, putând fi realizată atât în cadrul școlii, cât și în afara ei. Ea ajută elevul să își formeze 
imagini senzoriale, vizuale și cognitive, imagini care marchează începutul comunicării cu cei din jur 
dar și cu sine, ceea ce va conduce către o înțelegere mai profundă a realității. Prin activitățile 
desfășurate, elevii își formează capacitatea de a aprecia frumusețea din natură, își cultivă gustul 
pentru frumos, își dezvoltă imaginația creatoare și sensibilitatea artistică, stabilind totodată relații și 
cu alte discipline studiate.  

Activitățile artistico-plastice desfășurate în afara orelor de curs prin intermediul diferitelor 
activități extrașcolare (cercuri de pictură ori programe educaționale derulate în cadrul Muzeului 
Național de Artă al României) oferă deseori ocazii de manifestare a relațiilor interdisciplinare, 
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benefice pentru însușirea unor cunoștințe și noțiuni specifice. În acest sens, muzica este cea care 
exercită o influență deosebită asupra gamelor cromatice.  

Iată câteva exemple: 
 Fundalul sonor al activităților întreține buna dispoziție, stimulează imaginația și creativitatea 

elevilor, antrenându-i să realizeze amestecuri variate de culori. 
 Pornind de la gamele muzicale, elevii pot fi antrenați să asocieze fiecărui sunet sau notă 

muzicală o culoare, cu ajutorul căreia se propune apoi organizarea unei compoziții potrivite gamei 
alese. 
 Un fragment muzical poate transfera ritmul său unei compoziții plastice, imprimând 

utilizarea unor elemente de limbaj plastic, cu ajutorul cărora se reprezintă diferit părțile mai lente 
față de cele mai vioaie.  
 Ritmul de lucru al elevilor poate fi influențat și el de ritmul muzicii audiate. 
Pe baza observațiilor pictorului Van Gogh legate de gamele anotimpurilor, se poate realiza o 

compoziție reprezentând un anotimp preferat, având ca suport diferite fragmente muzicale adecvate, 
și anume: 

 PRIMĂVARA – gama roșu-verde, sugerează prospețime, optimism (gama La major); 
 VARA – gama oranj-albastru, sugerează căldură (rezonanța gamei Re major); 
 TOAMNA – gama galben-violet, corespunde gamelor în modul minor; 
 IARNA – gama alb-negru, sugerează prezența luminii și a întunericului (tonalitatea gravă a 

acordurilor extremelor). 
Muzica joacă un rol important în viaţa omului. Ea pornește din corpurile noastre, oferindu-ne 

posibilitatea de a produce noi înșine sunete muzicale. Copiii pot reprezenta (crea, interpreta) prin 
muzică imagini, idei, povestiri, poezii, jocuri, stări de spirit și emoţii, individual sau în grupuri. 
Conform lui Wood (1982), muzica poate îmbogăţi toate laturile dezvoltării personalității umane.  

Este cunoscut faptul că elevii din clasa I manifestă o curiozitate deosebită faţă de oameni şi faţă 
de modul în care funcţionează lumea. De aceea, noi, dascălii, trebuie să le satisfacem pe deplin 
interesul de cunoaştere.  

În această conjunctură, am desfășurat mai multe programe educative în cadrul Muzeului 
Național de Artă al României, care au constat într-un pachet de patru lecţii interactive, compuse 
dintr-o vizită la o anumită galerie de artă, potrivită temei alese, şi un atelier de lucru unde elevii au 
așternut pe planşă ceea ce au reţinut din explicaţiile doamnei îndrumătoare.  

Deşi erau doar în clasa I, elevii mei au pătruns cu bucurie în lumea minunată a plantelor şi a 
animalelor, ascultând povestea fascinantă a naturii. Au învăţat multe lucruri interesante în această 
,,călătorie”: ce înseamnă fiecare culoare, cum să aşeze culorile pe planşă, cum să le combine, şi-au 
dezvoltat imaginaţia şi gustul estetic. De fiecare dată aşteptau cu nerăbdare ziua reîntoarcerii la 
muzeu. În semestrul al II-lea, au făcut cunoştinţă cu operele marelui C. Brâncuşi în cadrul 
atelierului de sculptură intitulat Pasărea ascunsă în piatră, amenajat tot la Muzeul Naţional de Artă. 
Doamnele de aici i-au invitat să pătrundă într-o altă lume, cea a sculpturii, prin joc. Astfel au 
observat cât de greu se lucrează în piatră, au învăţat să şlefuiască acest material şi s-au jucat 
încercând să construiască diferite obiecte din blocuri mari de lemn. 

În clasa a II-a, pentru că le plăcea foarte mult matematica, m-am gândit să le arăt cum poate fi 
aceasta reprezentată în artă. Astfel, în prima lecţie au învăţat să realizeze un desen folosind numai 
elemente de geometrie (linii, puncte, figuri geometrice). Le-a plăcut foarte mult, mai ales pentru că 
au folosit pentru prima dată compasul. Toate planşele realizate au fost deosebit de interesante astfel 
că am organizat o expoziţie în clasă. În a doua lecţie au vorbit despre liniile diagonale, orizontale şi 
verticale folosite ca simbol în pictură.  

Micii şcolari pot fi antrenaţi şi în alt fel de activităţi: pictură pe sticlă, pe ceramică sau olărit, ce 
pot fi organizate și în incinta instituţiei noastre. 

Arta ne construieşte într-un anumit fel firea şi ne poate obişnui să ne bucurăm de tot ceea ce ne 
înconjoară. Ea ne învaţă să ne înfrumuseţăm viaţa, să creăm frumosul atât pentru noi, cât şi pentru 
cei din jurul nostru. În consecinţă, aceste activităţi contribuie la dezvoltarea dragostei pentru 
frumosul din natură şi la cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor, la dezvoltarea capacităţii de 
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receptare a mesajului transmis prin pictură, dar şi la dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii 
pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii.  

Ca fiecare să devină mai bun, mai frumos, civilizat şi receptiv la frumos, capabil de a sesiza, 
înţelege şi crea frumosul din natură şi de lângă noi, datoria noastră de dascăli este de a găsi calea de 
la frumos la sufletul copilului. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Profesor Orzan Ion Cosmin 
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Loc. Baia de Fier, Jud. Gorj 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
 
 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

 
Exemple de activităţi extraşcolare realizate 

        
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

au constituit un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Ca profesor de geografie, am realizat o serie de excursii tematice și aplicații practice cu elevii 
școlii noastre, în care am urmărit formarea la elevi a unei atitudini positive față de mediul 
înconjurător, conștientizarea potențialului turistic și cultural al țării noastre precum și formarea unor 
deprinderi și atitudini corespunzătoare în ceea ce privește comportamentul în cadrul excursiilor. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, elevii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
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extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE                                                     
UN PRIM PAS SPRE ADAPTAREA LA VIAŢĂ! 

 

Prof. Oşan Geanina-Silvia,                                                              
Şcoala Gimnazială „Ioan Opriş” Turda 

 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  
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Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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IN VIZITA LA CASTELUL CORVINESTILOR 

Scoala altfel 
 
 

Prof. Osman Mihaela 
Liceul Tehnologic Constantin Bursan Hunedoara 

 
 
 
Scoala altfel este un prilej al dirigintelui de a desfasura impreuna cu clasa diverse activitati 

educative, sociale, culturale, sportive, excursii, plimbari etc., cu scopul de a ne putea cunoaste mai 
bine unii cu ceilalti si de a afla lucruri noi, pe care nu le inveti in timpul orelor de curs. 

 
Socializarea determina legarea mai usoara a prieteniilor, copiii devenind liberi si independenti, 

responsabili si cu initiativa. 
 
Astfel ca impreuna cu clasa 9A, a carui diriginta sunt, am plecat la plimbare intr-o zi frumoasa 

de martie sa ne cunostem trecutul, la Castelul Corvinestilor Hunedoara, legenda vie a Transilvaniei. 
 
Acest castel este considerat unul dintre cele mai frumoase castele din lume, fiind in top 10 

destinatii de basm din Europa. 
 
Accesul in castel se face pe un pod de lemn, sustinut de patru piloni masivi de piatra, plasati in 

albia paraului Zlasti.Chiar de la intrare ne-a intimpinat o curte interioara, de unde se poate face 
circuitul in teriorului acestei fortificatii. 

 
Astfel elevii au putut vedea camera de tortura, apoi camera domnitelor, vizitarea fintinii care 

este insotita de prezentarea unei inscriptii, plasate pe unul din contrafortii capelei, sala cavalerilor, 
unde functioneaza o expozitie de tehnica militara. 

 
De aici se coboara pe o scara de lemn in atelierele mestesugaresti care deserveau administratia 

miniera. 
 
Elevii au fost interesati de toate informatiile acumulate aici, si-au format sentimentul de respect 

si dragoste pentru cei care au cladit si au realizat toate acestea. 
 
S-au facut o multime de poze, s-au pus intrebari ghizilor, astfel ca curiozitatea spontana a 

copiilor se transforma intr-o activitate intelectuala intensa. Am incercat sa obtin impresionarea 
maxima a elevilor prin interventii de genul: iti place? ai mai vazut? tineti minte lucrul acesta.....etc. 

 
La intoarcerea de la cetatea lui Iancu de Hunedoara, auzind istoria castelului, vazind reperele 

arhitectonice ale vremii, un elev din grup ne-a povestit legenda corbului, de unde am aflat de ce pe 
blazonul familiei Corvinilor este inscriptionat un corb care tine in cioc un inel de aur. 

 
In urma acestei vizite elevii in drum spre casa au povestit despre frumoasele momente petrecute 

la castel. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preșcolar 

 

Prof. înv. preșcolar Otescu Ana                                                           
Grădinița P. N. Cutina 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
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a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

  Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 

Bibliografie: 

 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 
instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
 
 
 

Prof. înv. primar şi preşcolar  OŢET GEORGETA 
Grădiniţa  cu P. N. Nr. 1 Caransebeş, jud. Caraş-Severin 

 
 
 
Activităţile extracurriculare reprezintă un element cheie în politicile educaţionale întrucât au un 

impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale în general.  

Participarea la activităţi extracurriculare structurate organizate de şcoli, spre deosebire de 
participarea la activităţi nestructurate (uneori incluzându-le şi pe cele organizate în şcoli) se 
asociază cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor (Feldman & Matjasko, 
2005): performanţă şi rezultate şcolare mai bune; coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi; o stare 
psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai puţine griji privind viitorul 
şi sentiment redus de izolare socială; un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri; un grad mai 
scăzut de activitate sexuală în rândul fetelor; un nivel scăzut de comportamente delincvente, 
incluzând arestări şi comportamente antisociale.  

Un studiu al lui Eccles şi Barber (1999) indică un impact diferit al activităţilor extracurriculare, 
în funcţie de tipul lor: participarea în toate tipurile de activităţi extracurriculare corelează cu 
creşterea rezultatelor şcolare; participarea la activităţi sportive, administrativ-şcolare şi cluburi 
şcolare înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să se înscrie la facultate până la vârsta de 21 
de ani; participarea la activităţi prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvenţă în rândul 
elevilor participanţi. Indiferent de tipul activităţilor extracurriculare urmate, efectul acestora pare să 
fie în toate studiile realizate pe această temă unul pozitiv. Participarea la activităţi extracurriculare 
corelează cu numărul de ani petrecuţi în şcoală. 

Conform unui studiu efectuat în 2001 de Barber, Eccles şi Stone elevii care au participat la 
activităţi extracurriculare, indiferent de tipul acestora, au avut un parcurs educaţional mai lung şi cu 
rezultate mai bune.  

Participarea la activităţi extracurriculare scade probabilitatea de abandon şcolar. Printre factorii 
care pot reduce riscul de abandon şcolar se numără şi gradul de implicare în mediul educaţional, 
care poate fi influenţat de activităţile extracurriculare. Feldman şi Matjasko (2005) menţionează 
rezultatele unui studiu condus de Zill et al. (1995) conform cărora participarea la activităţi 
extracurriculare între 1 şi 4 ore săptămânal corelează cu scăderea probabilităţii de abandon şcolar. 
Alte studii (Mahoney, 2000; Mahoney & Cairns, 1997) semnalează o corelaţie pozitivă între 
probabilitatea de a rămâne în şcoală şi participarea la activităţi extracurriculare în rândul elevilor cu 
risc crescut de abandon.  

Activităţile extracurriculare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor care 
iau parte la ele. Feldman şi Matjasko (2005) menţionează efectul pozitiv al unor activităţi 
extracurriculare asupra stimei de sine în rândul elevilor care iau parte la acestea.  

Participarea la activităţi extracurriculare are un impact pozitiv şi asupra adolescenţilor care 
provin din medii familiale precare. Mahoney et al. (2000) au descoperit că implicarea în activităţi 
extracurriculare a mediat relaţia dintre problemele care ţin de interacţiunea defectuoasă între părinţi 
şi adolescenţi şi stările de depresie. Implicarea în activităţi extracurriculare poate fi asociată cu 
scăderea delincvenţei în rândul adolescenţilor.  

Una din explicaţiile privind motivele corelaţiei negative dintre delincvenţă şi participarea la 
activităţi extracurriculare este că acestea din urmă au un caracter puternic prosocial, ceea ce 
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încurajează adoptarea de norme comportamentale constructive (Mahoney & Cairns, 1997; Mahoney 
et al., 2003 apud Feldman & Matjasko, 2005).  

 
 
 
Bibliografie: 
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EDUCAȚIA NON FORMALĂ  – METODA  SCOUT 

 
 

Prof. Popa Ovidiu -  
Șc. Gimn. Nr. 10 Rm.Vâlcea 

 
 
Educația formală. 
Este educaţia organizată, de la învăţământul primar până la cel superior care include programe 

specializate de pregătire profesională şi tehnică şi care se desfăşoară în şcoală sau în alte Instituţii 
specializate de învăţământ pe baza unor programe oficiale şi care se 

finalizează cu certficate şi diplome. 
Caracteristici : 

 Obligatorie până la un anumit nivel; 
 Instituţionalizată şi ierarhizată pe cicluri şcolare; 
 Gradată cronologic; 
 Organizată şi condusă de la un centru de autoritate la nivel ministerial; 
 Trecerea de la un nivel la altul presupune parcurgerea unui curriculum obligatoriu; 
 Profesorul este autoritatea centrală; 
 Relaţia profesor-elev este formală. 

Educaţia non-formală 
Reprezintă orice program planificat de educaţie personală sau socială, conceput pentru a 
îmbunătăţi anumite competenţe,în afara curriculumu-ului formal, prin activităţi  educative 

desfăşurate în afara sistemului formal de învăţământ de către diferite instituţii educative. 
Caracteristici: 

 Voluntară – bazată pe implicarea individului; 
 Se desfăşoară în contexte variate şi presupune un cadru de învăţare, o structură şi un 

conţinut flexibil; 
 Participativă şi centrată pe cel care învaţă; 
 Urmăreşte anumite obiective educaţionale. 

Metoda Scout 
Este un sistem de autoeducaţie progresivă bazată pe diferite instrumente educaţionale. 
Acestea sunt: 

 Legea şi Promisiunea; 
 Învăţarea prin acţiune; 
 Lucrul în grupuri mici; 
 Cadrul simbolic; 
 Progres personal de dezvoltare; 
 Natura; 
 Suportul adulţilor 

Ce este cercetăşia? 
 Este educaţie pentru viaţă; 
 Este distracţie cu un scop (dezvoltare fizică, psihică, intelectuală, spirituală şi 

socială); 
 Este o mişcare internaţională (216 ţări şi peste 28 milioane de cercetaşi); 
 Este un mod de viaţă; 
 Este o mişcare ce se bazează pe auto-educaţia copiilor şi tinerilor. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 
 
 

P.Î.P. Belecciu Aurica 
Școala Gimnazială Nr. 2 Sîrbi 

Vlăsinești, Botoșani 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului, etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de 
artă/muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. 

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. 

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 

rezultatelor și performanțelor școlare; 
 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 

urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 

elevilor participanți. 
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Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. Condiția primordială pentru receptarea corectă 
și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, 
modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea acticităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale.  

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR 
 
 

Prof. Pagnejer Iulia Claudia,  
Grădinița nr. 196 București, Sector 3 

 
 
,,Nu da copilului nici o lecție prin simple cuvinte, el trebuie să învețe numai din experiență” 

(J. J. Rousseau) 
 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 

activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor 
obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se 
desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activitățile extracurriculare se pot desfășura atât în grădiniță cât și în afara ei și sunt cu atât mai 
necesare cu cât într-o lume dominată de mass-media ele vin să modeleze comportamentul copiilor, 
să-i pregătească atât emotional cât și intelectual. 

Contactul direct cu lumea înconjurătoare încă de la o vârstă mică, determină o acumulare de 
cunoștințe mai trainice și putem vorbi aici despre simple plimbări organizate în natură, despre 
excursii. drumeții prin care copiii percep realitatea așa cum este ea. Natura îi dă șansa copilului să o 
iubească, s-o ocrotească, să aprecieze ceea ce este realizat de oameni, să păstreze frumusețile ei. 
Creativitatea copilului va avea de câştigat, imaginaţia lui va fi mai bogată, activităţile din grădiniţă 
vor putea fi desfăşurate la un nivel mai înalt.  

Activitățile de acest gen  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al 
vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor 
turistice, preșcolarii iși pot forma sentimentul de respect și dragoste față de  natură, față de om și 
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.  

Plimbările prin parc din această toamnă, frunzele ruginii ,stolurile de pasări care se pregăteau de 
plecare,frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor ramâne în suflet celor mici, creându-le emoții 
estetice. La vârsta preșcolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 
legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod 
gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități educative 
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privind protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor 
animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumusețile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Un loc aparte în cadrul activităților extracurriculare îl ocupă serbările-prilej de bucurie , emoție , 
bună dispoziție pentru copii și părinți dar și momentul în care copilul ”se pune în valoare” 
folosindu-și imaginația,dicția, mimica,siguranța de sine. Valoarea lor educativă constă în conținutul 
artistic prezentat precum și în atmosfera sărbătorească, deschisă ce se instalează cu acest prilej. 
Serbările sunt organizate cu prilejul diferitelor evenimente : Crăciunul, 8 Martie, 1 Iunie, sfârșitul 
de an școlar etc, și contribuie la realizarea sarcinilor estetice , a dezvoltării gustului pentru frumos. 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si prețui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Desi această formă de activitate il pune pe copil în majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul ca ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum si în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor 
acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea momente deosebit de atractive pentru cei mici  
deoarece le oferă posibilitatea să demonstreze practic ceea ce au învățat acasă, la grădiniță, să 
deseneze anumite aspecte, să-și dezvolte spiritul de inițiativă, de echipă, să se integreze în diferite 
grupuri pentru a duce la bun sfârșit sarcinile impuse.(exemple practice)Prin concursurile cultural-
artistice dezvoltăm dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea și personalitatea lor, 
fiind adevărate căi de depistare și promovare a copiilor talentați 

Activitățile în parteneriat asigură complementaritatea în educație-iar necesitatea și importanța 
lor rezidă în două aspecte : nevoia deschiderii grădiniței către  comunitate și sensibilizarea 
comunității la nevoile grădiniței. 

În concluzie, activitățile extracurriculare în toate formele organizate, imprimă copilului un 
anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente, copiii se 
autodisciplinează prin faptul că se supun de bună voie regulilor,asumându-și responsabilități. Ele 
contribuie la formarea caracterului colectiv și implicit, conduc la « sudarea legaturii » dintre cei 
mici, îi învață să trăiască în grup, să colaboreze ,să accepte și să respecte părerile celorlalti, însă 
trebuie selectate și organizate cumpătat ,fără a abuza de acestea.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. PAGU NELU,                                                                  
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ”,                                     

PODU TURCULUI, BACĂU 

 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

 
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.    

 
În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 

gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 

copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
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 Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                     
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
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LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ”,                                     

PODU TURCULUI, BACĂU 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. 

 Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
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 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Importanța activităților extracurriculare 
 

 
p. i. p. PAIU CĂTĂLINA 
înv. VELEȘCU  LAVINIA 

 
 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, 
fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportive sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Excursiile pe care le organizez  biannual contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 
iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-
au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează 
pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului 
cultural ştiinţific. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi 
ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspective evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci 
şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

In clasele I-IV serbările scolare vin in ajutorul afirmării si formării personalitătii elevului. In 
timpul prezentării programului artistic,elevul artist ii va avea ca spectatori pe colegii de scoală,dar  
si pe părinti, cărora va trebui sa le recite sau sa le cante,exprimand trăirile care il coplesesc. 

Realizarea programului artistic presupune o muncă de căutari si de creatie din partea 
invătătorului. In cadrul serbării invătătorul este regizor, coregraf, pasionat culegător de folclor, 
poet, interpret model pentru micii artisti. Importanţa unor asemenea festivităţi ocazionate de 
sfârşitul de an şcolar, de Ziua copilului sau sărbătorile religioase, este deosebită. Ele lărgesc 
orizontul spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor 
afective şi sentimentelor estetice. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
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Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie,trăsăturile pozitive de caracter nu se formează  de la sine. Procesul formării lor nu 
este întotdeauna ascendant sau măcar liniar. Eficienţa sa depinde de conținutul muncii, de educație 
moral-civică, de raporturile în care este inclus elevul, de condițiile de viață ale acestuia. Conducerea 
şi organizarea procesului de educație moral-civică ,cer învăţătorului să posede o serie de  capacități 
ca: înțelegere a faptelor tipice ale fiecărui elev, tact şi exigenţă în manifestarea unor cerințe morale, 
stimulare şi îndrumare a preocupărilor de autoperfecționare a comportamentului elevului. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE –  

OPORTUNITATE DE CONTEXTUALIZARE A ÎNVĂȚĂRII 
 
 

Prof. Palade Manuela Elena 
Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Bacău 

 
 
Maria Montessori în DESCOPERIREA COPILULUI  scria :,, Să nu-i educăm pe copiii noştri 

pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim 
cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să se adapteze."   

În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

Învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-
afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa preșcolarii în afara programului grădiniței. Acestea au scopul de a oferi copilului 
posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să interacţioneze cu ceilalți 
în diferite medii sociale, să se recreeze, să- şi formeze deprinderi  pentru păstrarea sănătății, de 
autodisciplinare şi creştere a încrederii în sine 

Efectele şi implicaţiile participării copiilor la activităţile extraşcolare sunt vizibile prin: rata mai 
mare de frecvenţă a cursurilor şi scădere absenteismului. Părinții sunt asaltați de cerințele celor mici 
de a veni la grădiniță pentru a participa la aceste activități; 

Activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a preșcolarilor 
implicaţi în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii 
lor, susţin dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a copiilor; 

Participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de agresivitate între 
colegi în locații diferite, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; Activităţile  prosociale  de 
voluntariat îi conștientizează atât pe părinți, cât, și pe copii de mediul social în care trăiesc , de 
problemele comunității, de modul în care trebuie să se comporte și de atitudinea  care trebuie să o 
manifeste față de anumite situații întâlnite; 

Cele mai îndrăgite și necesare activităţi sunt cele sportive de echipă care au rolul de dezvoltare 
armonioasă a copilului, dar, și de fair-play între coechipieri.Acest tip de activitate disciplinează 
copilul prin respectarea regulilor de joc. Îl învață, că toți din echipă au același scop, iar reușita este 
datorată efortului comun. În contexcul actual ele ajută la îndepărtarea copilului de jocurile de pe 
calculator/ telefon/ tabletă, etc.  oferind o șansă mișcării, dezvoltării relatiilor interumane, 
creativității. 

Activităţile artistice: piese de teatru, serbările dezvoltă  relațiile interumane, creativitatea,  ajută 
la descoperirea unor talente. Vizionarea unor filme, spectacole de: teatru, muzică, balet pot constitui 
surse de informații, dar în același timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a 
frumosului și de a le educa gustul pentru frumos. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă preșcolarilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei , culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
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activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc cunoștințele pe care copiii le acumulează în cadrul 
activităţiilor din grădiniță. 

Dacă excursia se organizează la: muzee, monumente istorice obiectivele urmărite sunt: 
cunoaşterea istoriei ţinutului natal,  însuşirea normelor de protecţie a monumentelor istorice (a 
valorilor naţionale), dezvoltarea ataşamentului, dragostei faţă de trecutul poporului nostru. 
Informațiile culese sunt valorificate la disciplinele de învăţământ, astfel fixându-se și verificându-se 
cunoştinţele.  

Cunoştinţele dobândite în timpul excursiilor ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea 
unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific., poate produce 
copiilor nuanțe originale de natură afectivă, prin care îşi exprimă propriile impresii şi sentimente 
faţă de cele văzute., pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realității în cadrul 
activităților de educație plastică și cunoașterea mediului, iar materialele pe care le adună sunt 
folosite la dezvoltarea abilităților  practice în diverse teme de creație. 

În concluzie activităţile extraşcolare au un caracter interdisciplinar contribuind în mod 
semnificativ la dezvoltarea cognitivă, relaţională, afectivă a preșcolarilor. Aceste activităţi sunt 
atractive pentru preșcolari dacă au obiective clare de realizat care să le stârnească interesul,  să le 
producâ bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe chiar dacă acestea se realizează suplimentar. 
În cadrul acestor activităţi sunt integrați copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se 
tempereze să se accepte unii pe ceilalți prin modul în care sunt stimulați - “copilul care este lăudat 
învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
(ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL) 

 
 

Şcoala Gimnazială Livezile, Structura Dorolea 
Profesor: Palalogoş Andreea 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
Încă din cele mai vechi timpuri este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital 

social și uman, constituie un mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional.  

Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale.  

După statisticile realizate de J. Eccles și B.L.Barber în studiul lor se  indică faptul că impactul 
activităților extrașcolare este , în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 
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Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
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Activități extracurriculare – Să dăruim copiilor bucuria învierii 
 
 

Învățător Pali-Kis Irina-Eva 
Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, Zalău 

 
 
 
Activitățile extracurriculare se referă la totalitatea activităților educative organizate și planificate 

în instituțiile de învățământ sau în alte organizații cu scop educațional, dar mai puțin riguroase decât 
cele formale și desfășurate în afara incidenței programelor școlare, conduse de persoane calificate, 
cu scopul completării formării personalității elevului asigurată de educația formală sau dezvoltării 
altor aspecte particulare ale personalității acestuia. 

 
Activitățile specifice educației formale urmăresc anumite finalități competențe precum: 

dezvoltarea unor abilități interpersonale, muncă în echipă, inițierea și implementarea unor proiecte 
personale sau în echipă, deprinderi de învățare a modului cum să înveți etc.  

 
Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socilală al elevilor, cât și pentru cea 

personală, prin demersuri specifice și particulare. 
 
Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume 

structurare și organizare, asigurate de corelarea activităților de proiectare, implementare și evaluare. 
 
Indiferent de nivelul de acțiune și tipul de control, procesul proiectării activităților 

extracurriculare se desfășoară în mai multe etape: 
 

1. Selectarea finalităților 
2. Alegerea experiențelor extracurriculare 
3. Alegerea conținuturilor 
4. Organizarea și integrarea experiențelor și conținuturilor în activități specifice 
5. Evaluarea eficacității tuturor aspectelor din fazele anterioare 

 
 
Activitatea desfășurată în cadrul săptămânii “Să știi mai multe, să fii mai bun” în perioada 

dinaintea Sfintelor Sărbători Pascale m-a ajutat să realizez următoarele obiective: 
 

 stimularea interesului copiilor pentru înțelegerea și păstrarea tradițiilor legate 
de sfânta sărbătoare a Învierii Domnului (Paște) 

 valorificarea competențelor și abilităților practice și plastice ale școlarilor prin 
realizarea unor creații originale, inedite 

 realizarea unei expoziții ce cuprinde rezultatul muncii lor 
 atragerea copiilor în organizarea și participarea la activități extrașcolare și 

extracurriculare 
 
Cu dăruire și simț creștin copii, părinți și cadru didactiv au colaborat în vederea obținerii unor 

lucrări artistico-plastice și decoruri Pascale deosebite care le-au înfrumusețat sărbătorile. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 
 

Prof. înv. primar Palkó Erika-Éva,  
Școala Gimnazială ”Kun Kocsard”, Ojdula 

 
 
După părerea mea activitățile extracurriculare au un rol deosebit în procesul instructiv-educativ. 

Noi, cadrele didactice, putem forma personalitățile copiilor, numai dacă organizăm pe lângă 
activități școlare și activități extrașcolare.  

Activitățile extrașcolare completează procesul de învățare, contribuind la descoperirea și 
dezvoltarea unor aptitudini, la adâncirea cunoașterii, stimulând creativitatea. Copiii, participând la 
astfel de activități atractive și recreative într-o atmosferă relaxantă, cu entuziasm și dăruire, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul, se dezvoltă atât cognitiv, fizic, cât și social, emoțional. Înțeleg pe ei 
înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 
„Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi 
pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de norme 
disciplinare.” (I. Nicola).  

În cadrul săptămânii Școala altfel sau pe tot parcursul anului școlar, după amiază sau în 
weekend putem să organizăm o serie de activități extrașcolare, ca tabere, excursii în județ și în afara 
județului, drumeţii în localitate sau în jurul localității, vizite la muzee, galerii, expoziții, monumente 
şi locuri istorice, case memoriale, grădini zoologice, cetăți, spectacole cultural-artistice, vizionări de 
filme, prezentări, competiţii sportive, cercuri de creaţie și pe discipline, cluburi tematice, diferite 
concursuri, ateliere creative, şezătoare.  

Excursiile îmbogățesc cunoștințele elevilor despre raritățile, frumusețile și atracțiile turistice, 
istorice, formând dragostea, respectul lor pentru frumos, natură, artă, obiceiuri, tradiții și cultură. 
Totodată îmbunătăţesc relaţiile colegiale și elevii însușesc un comportament civilizat în timpul 
deplasării. Drumeţiile în localitate sau în jurul localității au un rol important în descoperirea 
valorilor istorice, culturale, turistice, a frumuseţilor şi tainelor pădurii, în observarea florei şi a 
faunei pădurii, în stimularea elevilor pentru ocrotirea pădurii, protecţia mediului înconjurător.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, cetăți contribuie la 
preţuirea valorilor culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru, oferind prilejul de a 
descoperi și observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, de a cunoaște momente legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi renumite ale ştiinţei şi 
culturii, relaţiile dintre oamenii vechi, munca lor, stimulând activitatea de învăţare, completând 
cunoștințele însușite în cadrul orelor de istorie, educație civică și geografie. 

Participând la serbări și spectacole cultural-artistice, vizionând piese de teatru, concerte şi filme, 
elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. Serbările școlare, fiind evenimente importante din viața 
elevilor, realizez cu ocazia zilei de Moș Nicolae, a Crăciunului, a Zilei Femeilor, a Zilelor 
comunale, a comemorării celor care împlinesc vârsta de 50 de ani și la sfârşit de an şcolar, oferindu-
le elevilor posibilitatea de a se exprima oral, în scris, prin dans sau prin muzică. 

Concursurile pot fi organizate pe diferite teme. Așadar, cu colegele organizăm, la nivel de 
şcoală, concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, de recitare, de 
povestire, de cunoștințe generale, dar participăm şi la concursuri zonale, județene, regionale, 
naționale, internaționale unde obținem  multe premii și experiențe. Pentru formarea spiritului de 
echipă şi îmbunătăţirea relaţiilor colegiale a elevilor, pentru dezvoltarea armonioasă a organismului 
lor, organizez, împreună cu profesorul de educație fizică, competiții și jocuri sportive, și, 
colaborând cu un instructor, ore de zumba fitness, aerobic și dans modern. 
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Cercurile de creație și pe discipline, atelierele creative și șezătoarele lărgesc orizontul artistic, 
cultural și științific al elevilor, dezvoltând interesul lor pentru artă sau pentru o anumită disciplină, 
știință. Contribuie la descoperirea și dezvoltarea talentelor, aptitudinilor și deprinderilor elevilor. 
Opinia mea este că aceste activități extracurriculare au succes mai mare dacă și părinții participă la 
ele. De exemplu, eu, în fiecare an școlar, înainte de Crăciun și Paște, colaborând cu Asociația 
Femeilor, organizez ateliere de abilități practice, când copii și părinții împreună confecționează 
diverse ornamente și decorațiuni de Crăciun și de Paște. 

Activitățile extracurriculare, cu o pregătire corespunzătoare din partea cadrelor didactice, 
creează o atmosferă armonioasă, stârnesc curiozitatea, interesul, imaginația și dorința de a participa 
la ele, oferă aprofundarea și completarea cunoștințelor obținute în cadrul activităților școlare, 
dezvoltând gândirea critică și creativă a elevilor, formând personalitățile și stima lor de sine. În 
cadrul acestor activități elevii învață să învețe.  
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Rolul activităţilor extracurriculare                                                       

în dezvoltarea personalităţii elevilor din învăţământul primar 
 
 

Prof. inv. primar  Pamfile Florina-Cristina 
Scoala Gimnaziala ,,Vasile  Alecsandri,, Braila, jud. Braila 

 
 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care  trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumentele și locurile istorice, casele memoriale au oferit elevilor 
prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor 
despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii 
artistice, de desen, între clase paralele , dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii 
plastice,unde am obținut  multe premii .De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor l-a 
avut concursul de biciclete, role , trotinete, pe care l-am oganizat in cadrul școlii .              În şcoala 
noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților școlare 
căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării 
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viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel 
realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar  când am 
coordonat clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

  
 
 
 

1025



 

 

 
Rolul activităților extrașcolare în procesul educational 

 
 

Curelar Mariela Georgiana 
Pana Corina Rodica 

Școala Gimnazială ,,Geo Bogza,, 
București, sector 1 

 
 
 

Activitatile extrascolare ii ajuta pe copii sa isi dezvolte abilitatile de comunicare si socializare, 
de observatie, de dezvoltare a culturii, memoriei si imaginatiei. Scopul acestor activitati in educatia 
copiilor este esential: deprinderea de obiceiuri pozitive care sa il ajute in timp pe copil sa se 
descurce singur, in orice situatie, sa se poata adapta la orice provocare.  

Activitatile extracurriculare contribuie la completarea procesului de invatare si pot ajuta la 
dezvoltarea si explorarea anumitor inclinatii si aptitudini. Atmosfera relaxanta din cadrul acestor 
activitati, ajuta la imbinarea utilului cu placutul in timp ce antreneaza copiii in activitati cat mai 
variate, diferite de metoda clasica de invatare.  

Nu sunt de neglijat nici activitatile sportive ce ii ajuta pe copii sa aiba o viata mai ordonata, sa 
adopte un anumit program pe care sa-l respecte zilnic, un regim alimentar si un stil de viata sanatos. 
Activatile creative cum ar fi muzica sau dansul ii ajuta sa-si dezvolte imaginatia si abilitatile de 
comunicare.  

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Fiind activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, activităţile 
extracurriculare  urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri 
ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de 
activitate care îmbracă cele mai variate forme. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea 
diverselor surse informaționale, se autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le 
influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 
interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
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Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului. 
Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
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ACTIVITĂTILE EXTRAŞCOLARE… CINE ESTE RESPONSABIL? 

 

Prof. Pană Marian                                                                     
Şcoala Gimnazială Găgeşti / Vrancea 

 

Unul dintre clişeele asociate în mod tradiţional creşterii şi educării copiilor spune că grijile 
părinţilor devin din ce în ce mai serioase şi numeroase odată cu vârsta celor mici. Dacă atunci când 
e bebeluş, principalele preocupări ale părinţilor erau să-i îndeplinească pruncului nevoile de 
imediată trebuinţă, cum ar fi hrana, odihna, căldura, confortul fizic şi psihic, odată ce copilul creşte, 
la fel cresc şi nevoile sale. 

Preocupările părinţilor devin din ce în ce mai complexe, la fel şi responsabilităţile. Când copilul 
ajunge la vârsta şcolară, nu mai este suficient să-i asiguri sandvişul zilnic şi hainele care să-i ţină de 
cald. Părintele trebuie să-şi găsească, sau să-şi creeze resursele fizice, mentale şi financiare care să-l 
ajute pe cel mic să-şi contureze personalitatea în mod complex, să-şi descopere talentele şi să le 
valorifice din plin. 

Bineînţeles, cei mai mulţi dintre părinţi fac asta. Cei responsabili, cei preocupaţi de viitorul şi 
şansele copiilor lor, cei care ştiu că bazele unei educaţii solide se pun în copilărie, şi că aceeaşi 
perioadă este esenţială în caracterul viitorului adult, în dezvoltarea capacităţilor sale intelectuale şi 
afective, a abilităţilor de a lua decizii corecte în măsură să-i afecteze pozitiv existenţa. 

Aceştia sunt părinţii cu care ne întâlnim după-mesele, luându-şi copilul de la ora de germană şi 
ducându-l la şah. Sunt acei părinţi care nu lipsesc de la şedinţele cu părinţii, unde se interesează de 
rezultatele fiului sau fiicei lor, solicită lămuriri, propun soluţii constructive, îşi oferă sprijinul. Se 
interesează de sisteme educaţionale alternative, sunt la curent cu abilităţile cerute "pe piaţă" de la un 
viitor absolvent de liceu şi/sau facultate şi încearcă, prin toate mijloacele, să-i ofere copilului 
pregătire adecvată în acest sens. 

Cu toate bunele intenţii care stau la baza unei astfel de atitudini corecte şi responsabile, ea vine 
la pachet cu o serie de provocări şi dileme. Copilul învaţă engleză şi germană, face şah şi aikido, 
este pasionat de basket, cântă la vioară iar în timpul liber colecţionează timbre. N-ar strica să mai 
facă şi nişte meditaţii la matematică. Nu e prea mult?Cum hotărăsc eu, ca părinte, la ce să renunţăm 
pentru a nu-l suprasolicita? 

Engleza şi germana sunt indispensabile; indiferent de viitoarea profesie, e obligatoriu să 
cunoască două limbi străine. Şahul dezvoltă inteligenţa şi capacitatea de gândire logică. Aikido este 
perfect pentru autocontrol. Basketul e bun pentru sănătate ( e cam scund băiatul, poate mai creşte). 
Toţi copiii asiatici care obţin rezultate remarcabile la facultăţi de top au studiat vioara, care pe 
deasupra îi dezvoltă simţul artistic şi sensibilitatea. 

De la o vârstă, trebuie să ne cristalizăm opţiunile şi să ne restrângem sfera activităţilor în aşa fel 
încât să aibă timp pentru a se perfecţiona în domeniul pentru care copilul are abilităţi reale, care are 
şanse autentice de a se transforma la un moment dat într-o profesie care să-i permită să trăiască din 
asta şi, evident, care să-i aducă satisfacţii. 

Nu este uşor. Alegerea trebuie să ţină cont de caracterul copilului, de abilităţile sale native, de 
înclinaţiile sale, de programul său zilnic, de vârsta sa. Şi mai trebuie să fie flexibilă, ceea ce 
presupune că părintele, împreună cu copilul, pot – şi trebuie – să facă necesare schimbări în ceea 
priveşte programul celui mic, ori de câte ori aceste schimbări se impun. 
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Alegeri potrivite sau nu…totuşi trebuie sa avem în vedere: 

– Opţiunile trebuie să fie suficient de numeroase, în special la vârsta mică. Şcolarul mic (până în 
clasa a patra) are încă timp liber suficient, nu este încă stresat de examene şi decizii majore şi – cel 
mai important – este încă deschis ca un burete spre noi experienţe. De unde să ştie că nu e un geniu 
într-un anumit domeniu, dacă nu încearcă asta? Profită de această perioadă şi îndrumă-l înspre orice 
activitate disponibilă, de la echitaţie la înot, de la scrimă, cursuri de teatru şi limbi străine la 
instrumente muzicale, olărit sau tenis de masă. 

 
– Opţiunile ar trebui să fie diversificate. Chiar dacă ai un copil cu abilităţi sportive certe, evită să îl 
duci lunea şi miercurea la atletism, marţea şi joia la înot şi în weekend la fotbal. Epuizarea fizică e o 
problemă serioasă; pe de altă parte, rişti să neglijezi dezvoltarea laturilor intelectuale şi artistice. Şi 
invers; un copil care studiază limbi străine, fizica pentru copii şi informatică are, şi el, nevoie de o 
alternativă mai activă din punct de vedere fizic. 

 
– Pe măsură ce copilul creşte, alegeţi împreună care sunt activităţile pe care le continuaţi şi cele la 
care veţi renunţa. Luaţi în calcul beneficiile activităţilor în plan fizic, intelectual şi artistic, talentul 
şi priceperea copilului şi posibilitatea de concretizare practică a rezultatelor acestor acţiuni. Nu 
uitaţi încă un criteriu important: cât de tare îi place copilului? Chiar dacă el ar fi un talent nativ la 
cântatul la nai, cu certe perspective de a câştiga concursuri de talente, dacă el preferă mai degrabă 
să joace badminton, alegerea ar trebui să fie simplă. 

 
– Alege pentru copil, nu pentru tine. Un copil fragil din punct de vedere fizic, sensibil, interiorizat, 
are puţine şanse de a face performanţă la lupte libere, în ciuda frustrărilor tatălui său, care şi-a risipit 
talentul în copilărie pentru că nimeni nu l-a împins de la spate. În mod similar, un copil activ, 
energic, cu abilităţi sportive şi lipsit de aptitudini artistice deosebite nu trebuie chinuit cu ore de 
canto doar pentru că mama sa nu a reuşit să ajungă prim-solistă de operă. 

 
– Nu uita că o alegere înseamnă, aproape întotdeauna, şi o renunţare. Asigură-te că, dacă alegi să 
continuaţi un hobby la nivel de performanţă, e nevoie să va asumaţi tot ce implică asta: costuri 
materiale, timp, disponibilitate şi perspectiva de a fi nevoit să nu te poţi concentra suficient pe alte 
aspecte ale educaţiei şcolare. Ia în calcul posibilitatea ca pasiunea copilului să-i aducă un venit: sunt 
şanse? Dacă da, asumă-ţi riscul în cunoştinţă de cauză. Dacă mai degrabă nu, ai putea să vă 
concentraţi pe drumul mai sigur al unei educaţii solide. 

 
Cuvantul de bază în determinarea programului extraşcolar al copilului, ar trebui să fie  

întotdeauna, echilibrul.  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
 
 

,,PRIETENI LA DISTANŢĂ” 
Prof. Panait Anamaria,  

Şc. Gim. „Andrei Mureşanu”, Cehu Silvaniei, Sălaj 
 
 
TEMA PROIECTULUI: PRIETENIA – DARUL CEL MAI DE PREŢ 
PARTENERI:     

 Grădiniţa cu P.N. Motiş, Şc Gim. Andrei Mureşanu, Cehu Silvaniei 
 Grădiniţa cu P.N. Dobrin , Şc. Gim. Nr 1 Dobrin       

GRUP ŢINTǍ: 
 Educatoarele  şi copiii de la Grădiniţa cu P.N. MOTIŞ 
 Educatoarele  şi copiii de la Grădiniţa cu PN DOBRIN 

 PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 
            Anul şcolar : 2018 – 2019,sem II 
 - cu posibilitate de prelungire - 
ARGUMENT 
În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să–şi dezvolte stări afective 

pozitive, să manifeste prietenie, armonie, ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin 
parteneriatul educaţional între preşcolarii din două localităţi diferite. Astfel copiii nostri vor 
cunoaşte aspecte din viaţa celorlalţi ,vor vizita cele două unităţi de învăţământ. 

Realizând întâlnirile dintre copiii  şi educatoarele  celor două unităţi , chiar şi numai on-line 
vom reuşi să formăm o punte de legătură, preşcolarii vor fi îndrumaţi să înţeleagă prietenia, 
normele de convieţuire socială, precum şi adaptarea comportamentului propriu la cerinţele 
grupului cu care vin în contact.  

Asemeni tuturor unităţilor de învăţământ şi grădiniţele se înscriu cu toate forţele în procesul de 
obţinere a calităţii în educaţie.  

Pentru aceasta se gândesc schimbări în proiectarea managementului instituţional, în 
conceperea ofertelor educaţionale, în construirea mediului ambiental stimulativ. Se 
conştientizează tot mai mult nevoia de sprijin din partea diferitelor segmente ale comunităţii, dar 
şi de efort sporit din partea educatoarelor, care să depăşească graniţele profesiei, stabilind 
parteneriate cu alte grădiniţe, cu părinţii, cu organizaţii şi instituţii, atrăgând oportunităţi benefice 
unităţii. 

În urma analizei rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent şi luând în calcul tendinţele 
actuale din sistemul educaţional românesc, am ajuns la concluzia că este benefică şi necesară 
lărgirea sferei de colaborări exterioare cu instituţii similare, atât pentru popularizarea 
experienţelor pozitive ale unităţii cât şi pentru a cunoaşte modalităţi noi de promovare a imaginii 
instituţiei, de relaţionare grădiniţă-comunitate. 

Colaborarea dintre cele două grădiniţe, devine astfel, o condiţie a realizării dezideratelor 
idealului educativ. 

SCOPUL: 
 Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în 

societate, educarea abilităţii copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur; 
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă 

de sine şi faţă de ceilalţi; 
 Consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive, de prietenie în momentul 

întâlnirii cu copiii din altă localitate; 
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 Promovarea schimbului de experienţă interculturală în vederea dobândirii 
unei imagini complete în ceea ce priveşte instituţiile de învăţămậnt preşcolar. 

 Asigurarea calităţii în educaţie. 
OBIECTIVE: 

> iniţierea de contacte cu valoare formativă între grupuri profesionale cu rezultate în 
realizarea standardelor curriculare; 

> cunoaşterea reciprocă a ofertelor educaţionale; 
> realizarea unui schimb informaţional referitor la dinamica relaţiei grădiniţă 

comunitate; 
> exprimarea de opinii cu privire la climatul relaţional, ambiental, cultural , moral 

specific colectivelor celor două unităţi şi a modului de valorizare a acestora; 
RESURSE UMANE: 

 Educatoarele din MOTIŞ  si DOBRIN 
 Copiii din grădiniţele înfrăţite 
 Părinţi 

REZULTATE AŞTEPTATE: 
 Promovarea schimbului de experienţă; Promovarea rapoartelor de colaborare; 

Cunoaşterea reciprocă a unor metode utilizate în activitatea didactică. 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE:Materiale didactice,Softuri educaţionale, Internet , 
Voluntariat 

MODALITǍŢI DE COMUNICARE:Schimb informaţional la distanţă,Întâlniri faţă în faţă 

MODALITǍŢI DE PUBLICITATE:Pliante,Invitaţii,Anunţuri 

MODALITĂŢI DE SPONSORIZARE: Alte surse pentru cheltuieli poştale 

EVALUAREA:Dialog,Chestionare,Rapoarte de activitate,Analiza modului de implicare a 
educatoarelor şi părinţilor în derularea proiectului.,Diseminarea experienţei pozitive,C.D.-uri cu 
poze din timpul derulării proiectului 

 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
ETAPE 
1. stabilirea partenerilor dezirabili şi expedierea scrisorii de intenţie; 
2. discutarea nevoilor de dezvoltare profesională şi de diversificare a contactelor cu alte instituţii; 
3. contacte telefonice şi schimburi de idei între conducerile celor două unităţi; 
4. încheierea protocolului de colaborare; 
5. întocmirea calendarului de activităţi; 
DURATA: an şcolar 2018-2019 – sem. II, cu posibilitate de prelungire; 
 BENEFICIARI:     educatoarele ,directoarele  şi copiii   preşcolari   din   cele   două   unităţi;  
 MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

 expedierea  de  materiale  (  tipuri  de  documente,  materiale ilustrative, postere, 
fotografii ) prin poşta electronică şi PTTR; 

 realizarea unor schimburi de experienţă; 
 rapoarte de activitate; 
 diseminarea experienţei pozitive; 

FACTORI  CE   POT  FAVORIZA  COLABORAREA: 
 

 stabilirea de obiective realizabile; 
 realizarea unui calendar de activităţi clar, cu termene precise; 
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 respectarea   reciprocă   de   către,   parteneri   a   prevederilor protocolului; 
 disponibilitate la modificări dictate de necesităţi; 

 
FINALITĂŢI: 

 
 mediatizarea în acţiunile metodice locale: comisii metodice, cercuri pedagogice; 
 întocmirea unui „cod de bună practică pentru realizarea unui brand instituţional"; 
 descoperirea a noi posibilităţi de colaborare şi implicare în alte parteneriate în 

beneficiul ambelor unităţi; 
 
 

CALENDARUL  ACTIVITǍŢILOR 

An şcolar 2018-2019 

 
 

 
 

NR. 
Crt. 

CONŢINUT MIJLOACE  DE       
REALIZARE 

PERIOADA COORDONATORI 

1. “Prieteni la distanţă” 

- elaborarea şi redactarea 
proiectului; 

 - acceptarea  şi 
transmiterea lui între cele 
două unităţi. 

Format electronic 

    prin e-mail 

MARTIE  2019 Manager de proiect 
prof.Panait Anamaria 

 

2.  “Sa fim prieteni dragi,sa 
ne bucuram “ 

Vizita la gradinita din Dobrin 

    

APRILIE 2019 
 
 

Educatoarele şi copiii 
de la grupele din cele 
două unităţi. 

3. “Iepurasi  de Paste 
pt.prietenul meu” 

- Realizare de felicitari  
cu motive pascale ce vor 
fi trimise copiilor de la 
grădiniţa parteneră 

Prin oficiul poştal/mail 

 

MAI       2019 
 
Educatoarele şi copiii 
de la grupele din cele 
doua unităţi. 
 

4. 
 
 

Schimb de materiale 
didactice utilizate în 
activităţile cu copiii. 

Diseminarea experienţei 
pozitive dobândite prin 
parteneriat.    

În format electronic  sau prin 
oficiul poştal 

 In  cadrul activităţilor 
metodice,cercuri pedagogice  

Iunie 

2019 

 Educatoare din cele 
doua unităţi. 
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Rolul activităților extrașcolare 
în dezvoltarea personalității copiilor 

Structuri ale Școlii Gimnaziale Nr. 6 Rm. Sărat/Buzău 

educatoare: Nistor Mariana 

prof. înv. preșc.: Panait Gianina Mihaela 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru.  

În învăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun 
activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci împreună cu copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o continuare la un 
nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. În  planificarea acestor 
activități ar trebui să se țină cont de cele de mai sus, dar și de zona geografică din care provenim, de 
condițiile climatice cele mai favorabile, datorită vârstei celor mici, de condițiile socio-economice 
ale familiilor, de materialele de care dispune fiecare grădiniță, implicit educatoare, de ceea ce 
desfășurăm în cadrul procesului instructiv-educativ și trebuie îmbunătățit. Aceste activități să vină 
în completarea activităților de la grupă, ca o îmbogățire  și fixare a cunoștințelor, ca  o descoperire, 
și,  de ce nu ca o activitate plăcută și relaxantă pentru toți. 

Activitățile extracurriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage pe copii. 

După cum se ştie activitatea principală a vârstei preşcolare este jocul. Jocul este o activitate 
recreativ-instructivă, prilej de activizare şi dezvoltarea a creativităţii şi imaginaţiei. În joc copilul dă 
frâu liber imaginaţiei.  

Formele creative ale imaginaţiei şi ale memoriei preşcolarului sunt stimulate de joc şi fabulaţie, 
de povestire şi compunere, de activităţi practice şi muzicale, de contactul cu natura şi de activităţile 
de muncă. Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unui 
sistem de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu 
reprezentări după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului.  

Copilul dispune nu numai de capacitatea de a se juca şi de a învăţa, ci şi de aceea de a crea. 
Creaţiile preşcolarului dovedesc că viaţa lui interioară este destul de bogată, că intenţiile lui 
depăşesc cu mult posibilităţile de care dispune. El este capabil să obţină produse noi, neobişnuite, 
originale, chiar dacă acestea sunt noi şi originale doar pentru el, nu și pentru un alt copil sau adult. 
În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi 
să fie interesat de activităţile propuse.  

În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor , în mod sistematic şi organizat informaţii din 
toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 
competenţe: de a audia anumite piese muzicale, pe care le poate reproduce în mod original prin 
omitere sau adăugare de cuvinte, de a interpreta roluri.  

Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui 
comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
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creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui 
copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu 
cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii.  

Astfel de activităţi îl ajută să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi 
dezvolte spiritul de competiţie. Implicarea copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să aibă loc 
în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este vârsta la care el începe să descopere lucrurile care îi 
fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este preocupat mai degrabă de jucării şi nu va da atenţie 
activităţilor solicitante. 

Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţiile extracurriculare propuse   la diferite 
grupe au fost stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, 
sporirea capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice. Rolul acestor activităţii 
extracurriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de 
competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudinilor, stimularea imaginaţiei 
creativităţii şi iniţiativei. 

Prin activităţii bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, 
căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le 
păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperii lucruri noi. Ca o 
concluzie  considerăm că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participe la activităţi cu 
ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. 

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale potolii această 
curiozitate şi de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracurriculare.  

Dezvoltarea personalității  copiilor de la această vârstă joacă un rol important în viața adultului 
de mâine, căci ei sunt viitorul și echilibrul nostru, ca societate.  

Avem la dispoziție activitățile pe care ni le planificăm pentru întregul an școlar, în funcție de 
evenimente, de sărbătorile specifice zonelor de proveniență, de sărbătorile religioase pe care noi 
educatoarele știm să le transformăm în magie pentru unii dintre copii, dar și o săptămână plină cu 
asemenea activități.  

 
Astfel în unitățile noastre am planificat pentru anul în curs următoarele activități 

extracurriculare și pe cele din „Săptămâna altfel”: 
 
 

1. Ziua mondială a educației – realizare poster; 
2. Ziua dovleacului vesel – activitate cultural-artistică; 
3. Românașii - activitate cultural-artistică; 
4. E vremea colindelor - activitate cultural-artistică; 
5. Ziua Luceafărului – atelier de creație; 
6. Dăruim mărțișoare celor dragi – activitate practică; 
7. Scrisoare de la iepuraș - activitate practică; 
8. Sănătatea ,bunul cel mai de preț - educație pentru sănătate (vizită la un 

cabinet stomatologic); 
9. Curcubeul  copilăriei – activitate pentru promovarea  petrecerii timpului de 

calitate în familie; 
10. Țara mea, frumoasa mea – activitate pentru promovarea valorilor corecte 

(excursie). 
 

 
1.Lumea poveștilor– atelier de creație; 
2.Întreceri și concursuri sportive - activitate sportivă; 
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3.Micul bucătar – activitate practic-gospodărească; 
4.Sunt copil sănătos – educație pentru sănătate; 
5.Micul artist! – atelier de creație 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, Ministerul educației, Cercetării 
și Tineretului, Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învățământul Pteuniversitar. 2008 
 Lespezanu, Monica, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura Omfal Esenţial , 
Bucureşti, 2007 
 Mangri. F,Elisei.E, Dorobeti,T, Bucovală .G, Experienţe didactice şi pedagogice de   success 
,Poarta Albă , 2010, pagina 230 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul primar 
 
 

Prof. inv. primar, Panaite Cătălina-Iulia 
Școala Gimnazială Nr. 1, Fântânele 

 
 
 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 
acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate.  

 
Ea poate fi de mai multe tipuri: educație formală, care are loc într-un cadru instituționalizat, în 

mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde totalitatea influențelor de 
la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația nonformală ce completează 
educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ.  

 
Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere 

pentru experiment și inovație.  
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

 
Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 

colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

 
Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 

expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde sau chiar flashmob-uri. 

 
Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 

aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea 
și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și 
talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la 
olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline 
de învătământ.  

 
Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai 

importante pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un 
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ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, 
manifestate în atitudini și acțiuni.  

 
Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 

contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de 
autorealizare și de prestigiu. 

 
 
Bibliografie: 
1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 

2007; 
2. Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
3. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 

2007. 
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ACTIVITĂȚI DE CARE SĂ NE BUCURĂM 
 
 

Prof. inv. preșc. PANĂ EMILIA,  
Grădinița nr. 72, București 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

   În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor.        

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

   Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Botanică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile  
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contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

   Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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”Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional/Bucuriile Iepurașului” 
 
 

Prof. Panc Georgiana Cătălina 
Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz, Județul Bihor 

 
 
În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 

uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 
foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 
multe ori chiar imprevizibil. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, 
elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește 
formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să 
presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este 
emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la 
diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial 
crescut față de învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare 
sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de 
lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să  
facă pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei non-formale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 

Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 
educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei non-formale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora 

sau în afară; 
 au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce 

vizează dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 
 ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor 

implicaţi, cât şi a tipurilor de acţiuni derulate; 
 oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară 

a activităţii acestora. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
 participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a 

cursurilor şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină 
la şcoală şi să nu abandoneze cursurile; 

 activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor 
implicaţi în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele 
personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează 
dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor; 

 participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de 
violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 
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 participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a 
părinţilor în viaţa şcolii. 

Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care 
acestea o presupun: 

 activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; 
 activităţi sportive de echipă; 
 activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor); 
 activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare); 
 cluburi şcolare. 

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc. 

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relevante pentru activitatea desfăşurată. 
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Rolul  activităților extrașcolare in procesul educațional 
 
 

Prof. Pandi Maria 
Scoala Gimnaziala Botiz, Jud Satu Mare 

 
 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, 
innovatorActivitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 
noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi 
bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită 
ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. 
Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care noi o avem asupra lumii şi 
înţelegerea relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. 

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi 
ştiinţifie, artistice, plastice, sportive etc. Formele  de realizare sunt diversificate: observaţii, 
experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii, vizionări 
de diapozitive, jocuri  distractive, labirinturi ecologice, colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări de 
emisiuni TV, expediţii, tabere scenete ecologice, concursuri. 
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Prin educaţie ecologică, copiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini şi motivaţii pentru a 
acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului 
înconjurator.Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul elevilor pentru lumea 
înconjurătoare, se formează atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a 
mediului şi se cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos. 

Educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a reusi în 
timp, formarea unei conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui şi a 
răului, să acţioneze în folosul naturii şi a sa. 

Obiectivele educaţiei ecologice în şcoala se pot realiza pe două căi: prin contribuţia mai multor 
discipline de studiu; prin activităţi extracurriculare.Pornind de la premisa ca educatia ecologica 
presupune mai multe componente (cunoştinte, atitudini, conduite) care se dobândesc într-un timp 
îndelungat, este firesc ca această latură a educaţiei să se afle în atenţia mai multor discipline şi în 
toate etapele de pregătire şi formare a elevilor. 

Disciplinele biologie ,chimie ,fizica au un mare potential in educatia ecologica a elevilor. Aceste 
discipline asigură în mod organizat însuşirea unor cunoştinţe prin activităţi de observare, 
identificare, grupare, jocuri, activităţi practice a lumii care ne înconjoară. 

O reală educaţie ecologică se realizează şi în cadrul ctivităţilor extraşcolare. Modul cel mi 
elocvent îl reprezintă proiectul de mediu. Prin complexitatea sa şi prin timpul pe care fiecare 
coordonator de proiect şi-l alocă pentru desfăşurarea sa, proiectul poate atinge mai multe obiective. 
Totodată, proiectul presupune o gamă largă de activităţi şi, din acest motiv, tematica poate fi 
diversă. Proiectul de mediu este unul dintre proiectele care se poate realiza având suportul total al 
copiilor implicate 

Scoala noastra anul acesta este implicat in proiectul de mediu intitulat “Labirintul reciclarii”, in 
cadrul acestui proiect elevii recicleaza peturi confectionand panouri de garduri din flacoane care vor 
constitui un labirint pe o suprafata de teren de 3Ha unde se vor desfasura diverse activitati de 
mediu. 

Elevii sunt stimulaţi in cadrul reciclării peturilor prin evidenţa nominală a fiecarui participant la 
proiect ,contabilizarea cantitaţii de peturi colectate si in final prin participarea la nivel judeţean la un 
concurs de mediu castigatorul fiind premiat cu o excursie.  

În întreaga muncă de educaţie ecologică cu şcolarii trebuie să ajungem la convingerea că mediul 
natural nu poate fi apărat numai într-o zi (5 iunie), ci în toate cele 365 de zile ale fiecărui an, în 
fiecare clipă a fiecărei zile, de toţi locuitorii planetei. Trebuie să apărăm Planeta Albastră, leagăn al 
civilizaţiei şi al vieţii, ea fiind casa noastră şi a tuturor vieţuitoarelor de pe Pământ. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
 
 

Prof. Panescu Madalina 
Gradinita cu P. P. “Ion Creanga”, Craiova 

 
 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 

fi mari si nimic nu ne permite sastim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 
  
Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul deinvatamant) isi are rolul si locul bine 

stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viata civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la 
cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmaiceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unoraptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelo rpersonale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducănivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prinprocesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

  
    Exemple de activitati extrascolare 
 
- Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,case memoriale  
- Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii,distractive sau sportive 
- Excursiile si taberele scolare 
- Spectacolele 
In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 

realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, copiii isi pot forma sentimente 
de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. Grija fata de timpul liber al 
copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a acestora trebuie sa fie 
dominantele acestui tip de activitati.  

Acestea le ofera destindere, incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea 
uneiafirmari si recunoastere a aptitudinilor. Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta 
gandirea critica si stimuleaza implicarea tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii 
drepturilor omului si al asumarii responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza 
lucrativa intre componenta cognitiva si cea comportamentala. 

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, încadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului,la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Eaeste cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţesociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Prin excursii ele vii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a 
noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi 
ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci 
şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

Serbarile si festivitatile marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica aelevului precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, le ofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ. 

Concursurile scolare sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi,capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracterinterdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factoriieducativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şidrumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 
declanşeazăanumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltareapersonalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizatde acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Activitatile extracurriculare sunt apreciate atat de catre copii, cat si de factorii educationali in 
masura in care: valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor; organizeaza intr-o maniera 
placuta si relaxanta timpul liber alcopiilor contribuind la optimizarea procesului de invatamant; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracterrecreativ; copiii au teren liber pentru 
a-si manifesta in voie spiritul deinitiativa; participarea este liber consimtita, necoditionata, 
constituind unsuport puternic pentru o activitate sustinuta; au un efect pozitiv pentru munca 
desfasurata in grup; sunt caracterizare de optimism si umor; creeaza un sentiment de siguranta si 
incredere tuturorparticipantilor; urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesulde 
invatamant; contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţionalăşi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv,copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg alactivităţilor extracurriculare este generator de căutări şisoluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere înimaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. înv. primar, 
Pantea Lucia-Georgiana 

Școala Gimnazială Nr. 97, Sector 4, București 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Astfel, începând de la cele mai fragede vârste, 
elevii participă la diverse activități extrașcolare desfășurate în săptămâna „Școala altfel”, cu scopul 
de a facilita integrarea lor în mediul școlar. Tot în cadrul acestor acțiuni este stimulat interesul celor 
mici pentru descoperirea mediului înconjurător, cultură și reușeșc să asimileze cunoștințe prin 
interacțiunea directă cu obiectele, despre care la școală doar au discutat. 

Dezvoltarea personalității elevilor reprezintă preocuparea principală a cadrelor didactice, 
deoarece a educa un copil presupune mai mult decât a-l învăța să citească și să socotească. Pentru a 
forma un adult responsabil, atent la problemele societății și empatic este necesar ca el să participle 
la cât mai multe activități, ce prezintă conținut informațional bogat. Din păcate, oricât de mult ne-
am strădui la ore să lucrăm cu materiale sugestive, reușim să transmitem numai o parte din conținut. 
Cel mai eficient mod pentru achiziționarea întregului bagaj de cunoștințe într-un domeniul, îl 
reprezintă acțiunea directă cu diverse fenomene. Acest lucru este posibil prin desfășurarea 
activităților extracurriculare. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea caracterului celor mici. Ele pot fi de mai multe feluri: excursii, plimbări, tabere; vizite la 
muzee, expoziții și monumente istorice; vizionare de filme sau piese de teatru; serbări și festivități, 
șezători, ateliere de creație, dramatizări, jocuri în aer liber, dar pot lua forma și a unor concursuri 
școlare. 

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, dobândesc 
gândire independentă, toleranţă faţă de ideile celorlalți, capacitatea de a descoperi o problemă şi de 
a găsi modul optim de rezolvare a ei, învățând să critice constructive. 

Un factor important în asigurarea reușitei activităților extrașcolare este profesorul, având 
responsabilitatea de a organiza acțiuni ținând cont de nivelul de vârstă al elevilor împlicați și de a le 
prezenta într-o formă cât mai creativă, pentru a le stârni curiozitatea și a-i motiva să descopere. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

Bibliografie: 
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extracurriculare-in-educa%C5%A3ia-copiilore 
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Prof. Înv. Primar PANTEA NELA 
Școala Gimnazială Șimand, jud. Arad 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
elevilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la dezvoltarea gândirii 
şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot 
fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese 
de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-I dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare, 
fiind foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRAȘCOLARE 
 
 

P. I. P. PANTEA PELAGHIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

DRĂGĂNEȘTI DE VEDE, JUD. TELEORMAN 
 

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din școală presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in școală in afara activitatilor obligatorii 
sau activitati desfasurate in afara școlii. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub 
indrumarea atenta a invățătorilor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot 
forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma 
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta toamna, 
frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare, frumusetea deosebita a acestui 
anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice.La varsta prescolara, copiii 
sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul , fiind dispusi sa 
actioneze in acest sens. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in școli, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 
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Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Dascălii au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor 
de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenta 
pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor 
transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantulu 

școlar, 3-4/2006,  
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în școală de copii, Editura 

« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 

Bucureşti, 2007 
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Contribuția activității extracurriculare 
la educarea copiilor 

 
 

Prof. înv. primar, Panţeru Elena 
Şc. Gim. Mircea cel Bătrân, Curtea de Argeş 

 
 
Învățarea școlară are rolul de a pune bazele învățăturii pe durata întregii vieți. Mediul învățării 

școlare trebuie să fie suficient de stimulativ și diversificat, spre a oferi fiecărui elev o motivație 
susținută. De aceea consider că activitățile cu școlarii trebuie organizate în așa fel încât să le 
permită să exploreze și să folosească legăturile interdisciplinare și cross-curriculare, instrumentele 
intelectuale și emoțional-afective proprii unei educații integrale. În același timp, o atenție deosebită 
trebuie acordată și activităților extracurriculare desfășurate de școală cum ar fi: excursii, drumeții, 
vizite, programe artistice susținute de elevi, spectacole de teatru urmate de convorbiri asupra 
pieselor vizionate.  

Educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, desfaşurată în 
școală,  urmăreşte completarea procesului didactic, organizarea raţională şi placută a timpului liber. 
O cerinţă foarte importantă vizând opţiunea pentru astfel de activitate este selecţionarea din timp a 
suportului teoretic în funcţie de interesele şi dorinţele copiilor şi ordonarea lor într-un repertoriu cu 
o temă centrală. Prin astfel de activități, contribuim la dezvoltarea unor atitudini și comportamente 
dezinvolte la elevi, stimulând atât inițiativa și răspunderea personală cât și spiritul de întrajutorare și 
solidaritate de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acționa și rezolva probleme în 
mod responsabil. 

Deprinderile și priceperile formate și consolidate în școală își spun cuvântul de-a lungul întregii 
vieți. Astfel că, înainte de inițierea unor acțiuni extrașcolare, copiii sunt solicitați să vina cu idei/ 
propuneri, provocându-i în acest mod să se implice direct în organizarea activităților care vizează 
dezvoltarea capacității lor de proiecție – planificare, de decizie și de asumare a riscului, de 
colaborare, de evaluare și reevaluare a rezultatelor. 

Munca de calitate în scopul reușitei este sintagma aplicată tuturor activităților. În acest  sens, 
este nevoie de o implicare  serioasă și de bună calitate care se poate realiza într-o atmosferă plăcută, 
destinsă și stimulativă, având ocazia să se bucure de rezultatul efortului cu sens, de participarea 
entuziastă la o acțiune interesantă, de avantajele muncii în grup bine organizate. 

Activităţile extracurriculare pot avea conţinut cultural, artistic sau spiritual, conţinut ştiintific şi 
tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

În cadrul acţiunilor turistice, copiii îşi pot dezvolta afecţiunea faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale. Aceştia sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, 
fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda 
cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi 
modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

În cadrul activităților extrașcolare, programele artistice scot în evidență trăsături și valențe 
caracteristice fiecărui copil, competențe de comunicare, de relaționare socială, de luare a deciziilor, 
de asumare a riscurilor, de adoptare a unor soluții personale. 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale ţării.  

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv  specifice vârstei lor, 
constituie de asemenea, o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în 
organizarea unor acţiuni interesante, astfel fac cunoştinţă cu lumea artei. 
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Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere,  
încredere,  recreere, voie bună, iar unora dintre ei, posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Activitatea educativă şcolară si extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează 
implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al 
asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel, o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă şi cea comportamentală. 

Este necesar ca fiecare elev participant la activitate, sa aibă o sarcină specifică grupului din care 
face parte, în acest fel urmărindu-se aptitudinile și atitudinile elevilor, competența lor în anumite 
situații pe baza unor motivații susținute, dar și adaptarea relațională, inteligența prin împărțirea 
responsabilităților.  

De asemenea, în activitățile extrașcolare, un aport deosebit îl au și părinții prin prezența și 
sprijinul lor. Astfel crește substanțial implicarea lor sistematică în viața școlii, în interesul educării 
integrale și integratoare a elevilor. 
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PROIECT DE ACTIVITATE  EXTRACURRICULARĂ 
 
 

prof. înv. preșc. Oltea Parasca 
G. P. P.”Lumea Poveştilor”-Constanţa 

 
 
Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii ccopiilor.  

În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii preşcolarilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.  

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.                                                                        

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii acumulează în cadrul activitatilor.  

 
PROIECT - ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
 
1. DATA: 27 octombrie 2017 
2. ORA: 9:30 – 11:30 
3. ACŢIUNEA: „Marinar aș vrea să fiu!”  
4. LOCAŢIA: Muzeul de Marină, Constanța 
5. GRUPUL ȚINTĂ: 26 copii - grupa mare „Hansel şi Gretel”  
6. SCOP: 

Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi cu caracter instructiv-educativ în cadrul 
parteneriatului  cu instituții cultural-istorice. 
7. OBIECTIVE: 

 Cunoaşterea unor elemente marinărești care definesc portretul marinarului; 
 Formarea deprinderii de a păstra liniștea în incinta muzeului, de a asculta informații 

și de a privi cu atenție exponatele din jur; 
 Valorificarea cunoștințelor dobândite  în alte activități educative din grădiniță; 
 Cultivarea unor stări afectiv- pozitive față de istoria marinăritului; 
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8. RESURSE : UMANE 
- preșcolarii grupei „Hansel şi Gretel”; 
- cadrele didactice: prof: Parasca Oltea 
- personal de îngrijire 
- asistentă medicală 

                        MATERIALE 
- aparat foto  

                        FINANCIARE 
- 8 lei, costul transportului care se va face cu autocarul; 

DE TIMP 
- 2 ore 

 
9. REZULTATE AŞTEPTATE  
Realizarea unor lucrări artistico- plastice, inspirate din vizita tematică; 
Implicarea părinților în acțiuni cu caracter extracurricular;  
Îmbogățirea orizontului informațional și cultural al tuturor factorilor implicați  în activitate; 
 
10. MODALITATI DE DISEMINARE / EVALUARE: 

 Expoziție cu lucrările copiilor inspirate din tema evenimentului istoric; 
 Realizarea unui album cu lucrările copiilor; 
 CD cu fotografii din cadrul activității; 
 Informații și imagini la avizierul grupei; 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

 Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator preşcolar - ghid metodologic - 
ediţia a V a revizuită, V&INTEGRAL, Bucureşti 2015; 
 Elinor Schulman Kolumbus, Didactică preşcolară, traducere Magdalena Dumitrana, 

Ediţia a III a, V&INTEGRAL, Bucureşti 2008;  
 Silvia Borţeanu, Viorica  Preda,  Anca-Camelia Vodiţă, Metoda proiectelor la 

vârstele timpurii - ediţia a doua revizuită, Editura Miniped, Bucureşti-2016; 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 
- ÎMBINAREA UTILULUI CU PLĂCUTUL - 

 
PARASCHIV ANA-MARIA, profesor de limba franceză,  

Școala Gimnazială Nr. 156, București 
 
 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul 
vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 
formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi 
de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i și pe elevi. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru 
activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc.    

În opinia mea, activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 
promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii 
trebuie   să   fie   îndrumaţi   să   dobândească:   o   gândire   independentă,   nedeterminată   de   
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  
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Formarea elevilor prin activităţi extracurriculare 
 
 

Prof. PARASCHIV ION 
Liceul Tehnologic „General David Praporgescu” 

Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman 
 
 
Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi vremea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori) 

 
Pentru dezvoltarea copilului din punct de vedere intelectual şi social, acesta trebuie să participe 

şi la activităţile extraşcolare. Studiile de specialitate susţin că acestea îi ajută să-şi dezvolte stima de 
sine, să-şi formeze competenţe dar şi performanţele şcolare sunt mai bune. 

Activităţile extraşcolare, realizeze în afara clasei, în timpul liber, cu participarea colegilor din 
mai multe clase vizează în special activităţi complementare curriculumului şcolar: excursii, vizite la 
muzee, participări la spectacole, activităţi artistice, activităţi în aer liber. 

 Activităţile extraşcolare au caracteristici comune ca: 
 Completează  activităţile organizate de şcoală cu activităţi organizate de cluburi sportive, 

palate ale copiilor, şcoli de artă/ muzică pentru copii, etc.; 
 Sunt complementare programului şcolii; 
 Au o importanţă deosebită în dezvoltarea relaţiilor  dintre şcoală, familie şi comunitate; 
 Dezvoltă stima de sine, au un rol important în descoperirea aptitudinilor  copiilor, le oferă 

posibilitatea de a-şi lărgi cercul prietenilor; 
 Prezintă un mediu prietenos de formare şi dezvoltare a personalităţii copiilor. 
 Participarea la activităţile extracurriculare poate duce şi la creşterea rezultatelor şcolare; 
 Participarea la activităţi sportive  pot stimuli elevii  să practice un sport sau mai târziu să 

urmeze o şcoală sportivă; 
 Participarea la activităţi cu caracter social poate determina  un comportament corect în 

societate şi  o rată mai mică de delincvenţă; 
 Lărgeşte orizontul cultural al elevilor; 
 Prin participarea la activităţile din afara clasei elevii îşi petrec în mod plăcut şi util timpul 

liber. 
În vederea realizării unor activităţi extraşcolare atractive, cadrele didactice trebuie să 

întocmească proiecte atractive, variate care să îmbine activităţile şcolare cu cele extraşcolare. 
Scopul acestor activităţi este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru 
acţiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, valorificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activităţi li se oferă elevilor un alt 
mod de însuşire a unor trăiri, valenţe pozitive ale vieţii, valori morale şi nu numai. 

În concluzie activităţile extraşcolare dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 
generaţiei tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă şi cea comportamentală: 
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Rolul activităţilor extraşcolare în învăţământul preşcolar 
 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR PARASCHIV LENUŢA, 
 G. P. N. BĂLĂCEANU, 

COM. BĂLĂCEANU, JUD. BUZĂU 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, care presupune ca etape, oarecum standard, predarea - învăţarea-
evaluarea, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala 
contemporană, o educaţie eficientă depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine, dar şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul preşcolar are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară, ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devenind o necesitate.  

Activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 
şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber 
într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea 
grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru a-i atrage pe copii. De cele mai multe ori, 
conţinutul acestora poate fi o continuare, la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul 
activităţilor didactice.  

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
motrice, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta 
roluri,de a reproduce anumite dansuri etc. De asemenea, dintre activităţile extraşcolare amintim: 
taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele, atelierele creative, şezătorile, spectacolele, 
 vizitele la muzee, plimbarile in aer liber.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 
Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui 
comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. În cadrul activităţilor din domeniul 
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ştiinte,  la activităţile de cunoaştere a mediului, după ce copiii au observat pe planşe anumite 
animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii 
zoologice cu scopul de a-şi fixa şi îmbunătăţi cunoştinţele legate de aceste animale.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însuşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participă necondiţionat la 
desfăşurarea acestora.  

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea lor ca persoane 
inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate în continuă schimbare. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 
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Le rôle des activités extrascolaires dans le processus éducationnel 

Prof, Paraschiv Maria Lacramioara 

Par définition, les activités extrascolaires doivent ajouter un plus à l’expérience des élèves de 
tout âge. Elles devraient completer, non pas rendre plus difficile le processus d’apprentissage des 
élèves. Mais aujourd’hui, comment on peut mettre en valeur le temps passé avec nos élèves en 
dehors de l’école?  

Une tendance qui continue à devenir de plus en plus populaire est le développement personnel. 
Il y a beaucoup de pression sur les élèves sous forme de notes, d’examens mais aussi du milieu de 
l’enseignement instable ( le type des examens, leurs multitude, etc.). Les élèves ont de plus en plus 
moins de temps libre, ils sont partagés entre la passion pour les choses: “smart” et le temps dédie à 
l’étude. Les activités extrascolaires interviennent et aident l'élève à se développer dans de diverses 
directions comme: des habilités de management, des compétences pratiques, le sens de 
l’appartenance à un but commun, la responsbilité, le développement des habiletés sociales, etc. 

 Le nouveau milieu fondé sur la connectivité, une acceptation sociale et surtout la 
communication dans plusieurs langues étrangères, avec les gens de tout le monde démontrent que 
les élèves roumains ont des difficultés à s’adapter aux exigences de leur futur emploi. Les activités 
extrascolaires commencent à préparer l'élève dès l'âge tendre et permettent de le connaitre dans un 
milieu différent que dans la classe . C’est ainsi qu'on peut reconnaitre ses points forts mais aussi le 
domaine ou, avec un peu de patience on peut l’aider à se développer.  

L’attention devrait être changée vers un nouveau paradigme, l’éducation de qualité, pas de 
quantité. Ça signifie, partir d’une analyse profonde de la modalité dans laquelle nos élèves 
apprécient le temps passé à l'école. Les activités extrascolaires aident les élèves à se sentir utiles et 
développent un esprit philanthropique. Des activités comme: visites au musée, diverses expositions 
et foires, divers projets, doivent augmenter l’enthousiasme, renoncer aux habitudes antisociales et 
assurer de compétences décentes de communication, consolider les relations familiales ou d’amitié 
des élèves.  

Plus les élèves expriment leurs passions, plus on peut accéder à une éducation de qualité et on 
peut aussi nous assurer que l’abandon scolaire réduira. Exemples d'activités extracolaires et la 
modalité par laquelle elles aident au développement des élèves:  

Les concours, la preparation pour certaines attestations (DELF, CAMBRIDGE), le bénévolat. 
Les élèves qui s’impliquent dans ces activités augmentent leurs chances d'étudier à une certaine 
université et créent une liaison plus forte avec les professeurs et le milieu académique.  

Dans le domaine social, il est important que les élèves choisissent une oppotunité pour aider la 
communauté, soigner des malades, planter des arbres. Par ce type de bénévolat, les participants 
développent des habiletés croissantes d'empathie et le sens de la responsabilité qui augmentent le 
moral et l'estime de soi. 

Du domaine personnel (hobbys)  
Les hobbys ou les activités qui n'ont rien à faire avec le milieu scolaire représentent une chance 

de développer les passions individuelles et passer un temps de qualité.  
Les activités extrascolaires développent l’esprit, les compétences et la personnalité des élèves, et 

représentent une partie intrinsèque d’un enseignement moderne de qualité.  
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ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor Învăţământ Preşcolar 
PARASCHIV MĂDĂLINA GINA 

Şcoala Gimnazială “Nicu Constantinescu”, Buzău 

“Cunoașterea elevului constituie o condiție a organizării eficiente a procesului de învățământ, a 
activităților de instruire și de educare.” – Ion Holban 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
“clădirii” fizice şi spirituale a “puiului de om”. Doar “zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că “oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată “într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are prin acest tip de activităţi posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
școlii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea   talentelor   personale   şi corelarea aptitudinilor 
cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual. 
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De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, 
au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor 
organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin 
acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de 
natură, faţă de om şi realizările sale. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, 
de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea 
în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

Realizat de Paraschiv Mihaela                                                            
Grădiniţa cu Program Normal, “Micul Prinţ”, Măgurele, Prahova 

 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, Smarty, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, 
activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. 

Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui 
comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 

1063



 

 

colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de 
Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale 
poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează 
activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi 
lucruri noi. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul 
activităţilor extracuriculare. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 
 

Prof. PARASCHIV NICULINA 
Liceul Tehnologic „General David Praporgescu” 

Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman 
 
 
Motto„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
 
  Procesul de învăţământ  este completat de activităţile extraşcolare  care pot  contribui la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii. Activităţi ca: excursiile, 
concursurile şcolare, vizite la muzee , pot contribui dezvoltarea cunoştinţelor  şi competenţelor 
dezvoltate în timpul orelor de studiu şi pot stimula creativitatea elevilor. În timpul activităţilor 
extraşcolare elevii îşi pot dezvolta aptitudinile morale de respect reciproc,  generozitate, prietenie. 

Nicola I. consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi oferă 
posibilităţi de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate 
de norme disciplinare” 1 

Activităţile extraşcolare se diferenţiază de activitatea didactică obişnuită prin conţinut,şi durată.  
Dacă activitatea didactică este organizată pe formaţiuni de studiu, curriculum, program şi 
regulament şcolar, activităţile extraşcolare  nu au un conţinut obligatoriu, sunt variate iar elevii îşi 
pot alege una sau mai multe astfel de activităţi în funcţie de aptitudinile, interesele sau dorinţele 
acestora. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. Participând la 
activităţi extraşcolare elevii îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 

Organizarea activităţilor extraşcolare se realizează în timpul liber al elevilor, elevii pot participa 
prin liberul lor consimţământ şi al părinţilor acestora, temele ţin seama de  particularităţile de vârstă 
şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile de realizare pe care le au. 

Vizitele la muzee, excursiile se realizează cu un număr mare de elevi la nivel de clasă sau de 
şcoală, pe categorii de vârstă şi au ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor dar şi a experienţei de viaţă a 
elevilor. 

Profesorii pregătesc cu atenţie activităţile extraşcolare, ţin cont de dorinţele elevilor, de 
capacităţile lor intelectuale, abilităţile şi dorinţele lor de cunoaştere. În acelaşi timp trebuie să creeze 
o atmosferă plăcută şi favorabilă instruirii şi educaţiei, să îmbine utilul cu plăcutul. 

Pedagogul C. Cucoș consideră că, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul lecţiilor şi 
activitatea desfăşurată de ei în afara clasei şi a şcolii, există deosebiri din punct de vedere al 
conţinutului şi al formelor de organizare:2 

1. Activitatea extraşcolară se desfăşoară pe baza de proiecte, are un conţinut flexibil şi diferit de 
curriculum şcolar ; 

2. Elevii participă în mod liber  la activităţile în afara clasei, în funcţie de interesele,dorinţele şi 
aptitudinile fiecăruia; 

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 50de 
minute, iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două 
ore.  

4. Rezultatele activităţii şcolare sunt evidenţiate prin  note iar în cazul activităţilor  extraşcolare 
rezultatele sunt apreciate prin premii sau calificative. 

                                                 
1  
Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000.  
 
2 Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
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În concluzie, elevii trebuie îndrumaţi să participe la activităţile extracurriculare, deoarece 
acestea au un rol important în dezvoltarea aptitudinilor cognitive şi afective, le dezvoltă aptitudinile 
practice. 
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Rolul si importanta activitatilor extrascolare in gradinita 
 
 

Prof. inv. presc. SILVIA ANA PARASCHIV 
Scoala Gimnaziala “Constantin Gavenea“, Tulcea 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                                               (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai 
evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi 
are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii preşcolarilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie 
eficientă, depinde de gradul în care se 
pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de 

asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest 
cadru, învăţământul are misiunea de a-i 
forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai 
uşoară. Complexitatea procesului 
educaţional impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare, iar  în 
acest caz, parteneriatul educaţional devine 
o necesitate. În opinia mea, activităţiile 
extracurriculare  sunt deosebit de 
importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor 
extraşcolare este acela  că antreneză copiii 
 în activităţi cât mai variate şi bogate cu o 
structură aparte, diferită de clasica metodă 
de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar 
permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, 
indiferent ce metodă se adopă in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate 

pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate 
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asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la 
muzee sau Grădina Zoologică. 
Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi 
sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea 
de piese de teatru, filme educative, 
 participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare 
cu diferite ocazii sau  prin implicarea 
în desfăşurarea sezătorilor literare. 
Copii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească în primul rând o 
gândire independentă ,toleranţă faţă 
de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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EASTER TIME ACTIVITIES 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                             
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. Paraschivescu Alina 

Sc. Gimnazială ”Vasile Goldiș”, Alba Iulia 
 

 
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze. 
Maria Montessori în Descoperirea copilului 

 

Activităţiile cross- si extracurriculare sunt preferatele copiilor. Organizarea lor contribuie la 
regândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, 
la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă 
într-o atmosferă destinsă, relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Varietatea acestor 
activități este generatoare de provocări, căutări, idei și  soluţii variate. Frumusețea și succesul sunt 
garantate de imaginaţia, bucuria şi dragostea din sufletul copiilor. Educaţia nonformală reprezintă 
ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru instituţionalizat, dar 
desfăşurate în afara sistemului de învăţământ.  

Experienţele trăite de elevi în afara lecţiilor au nu numai un caracter cognitiv ci şi moral-afectiv 
şi estetic. Integrarea acestor experiente presupune o îmbogăţire a culturii etice si estetice şi a 
noastră, cadrelor didactice. Ca activităţi complementare, cele extracurriculare, prezintă unele 
particularităţi ce se refera la participarea elevilor, la conţinutul și durata lor, la formele de 
organizare și metodele folosite. În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu 
scopul de a valorifica tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Un eveniment atât de 
important cum este Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și meditație, de deschidere și trăire 
autentică ce duce la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante zile, ce marcheaza în școala 
noatră Saptamîna Școala Altfel.  

În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități 
extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, 
creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste 
activități să se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, 
slujbele religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Printre aceste activități se numără: vizionarea de documentare pe tematica dată, urmate de 
discuții între elevi; confecționarea de felicitări de Paște inedite  prin diverse tehnici: origami, 
quelling, painting, cusut pe etamină; decorarea ouălor în variantă eco, lecturi cu povești de Paști, 
organizarea unor activități gen Easter Egg Hunt; excursii tematice la diverse mănăstiri/locașe de 
cult cu tradiție, la muzeu, la case memoriale, la epoziții cu obiecte tradiționale; punerea în scenă a 
unor piese de Paști sau organizarea de ateliere creative/ workshop-uri tematice : pictură pe sticlă, 
karaoke cu cântece religioase/pricesne, egg hunt, concurs de crosswords (lb.engleză), story/riddle 
writing. Prin toate aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valori, 
exemple și valențe pozitive ale vieții. Încă de când sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească 
valori naționale, religioase, morale, să trăiască momente înălțătoare, inegalabile, conștientizând 
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astfel rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante alături 
de familie, colegi, comunitate, cu alte cuvinte, de familia mare unită, ca individ responsabil și 
valoros pentru societate. 

 

   

 

Ca o concluzie, cităm pe Aristotel: ”Educarea minții fără educarea inimii, nu este educație 
deloc!”  
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Evaluarea impactului  activităţilor extrașcolare                                             
asupra formării personalității  elevului 

 
 

Prof. dr. Petre PARGHEL 
Colegiul Naţional Dinicu Golescu, Campulung, Arges 

 
 
Educaţia nu este un proces limitat, spaţial şi temporal cu incidenţă determinată asupra biografiei 

personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină un proces 
continuu, o coordonată a şcolii şi a societăţii româneşti. Transformarea educaţiei într-un proces 
permanent este imperativ pentru lumea contemporană.  

Îndeplinirea acestora reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al instituţiilor 
cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o 
tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie 
corectă asupra existenţei, întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper 
valori autentice şi să se integreze armonios în societate. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 
a activităţilor. 

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în 
funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală prin 
practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora. 

Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la condiţia 
adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea realităţii. Se exersează 
funcţiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de a bucura, destinde, delecta, de a crea confort 
spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi neîmplinirile individuale. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să demonteze jucării. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăţie 
de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 
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Lectura artistică, dansul, cântecul devin puternice stimulări ale sensibilităţii estetice. Valoarea 
estetică este sporită şi de cadrul organizatoric: sala de festivităţi, un colţ din natură (parcul sau 
grădina şcolii) amenajate special pentru aceste momente. 

Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcerea estetică, satisfacţie - toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină 
de sens. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi 
stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală si fizică a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin 
excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinţe. 

Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru a-i 
face să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării, din atmosfera de muncă, ci şi ca un 
act de ridicare a nivelului cultural. 

Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită 
fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul 
prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt 
atraşi mai mult de desene animate, pe măsura înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu 
caracter istoric, emisiuni legate de viaţa plantelor, a animalelor etc.). 

Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară, care îl pune pe copil în 
contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi 
îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde. 

Nu este domeniu al activităţii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul educativ 
din activitatea extracurriculară. 

De la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, 
au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor 
organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin 
acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de 
natură, faţă de om şi realizările sale. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, elevii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă elevilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate 
de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul 
de iniţiativitate al copiluiui, îi oferă ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun 
sfârşit exerciţiile şi favorizează asimilarea mult mai rapidă a unor cunoştinţe Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de 
a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii 
sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, 
gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
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conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Putem concluziona că: 

 participând la activitatea extracurriculară, elevii simt că sunt parte a unui grup și că fac 
lucruri speciale 

 elevii au posibilitatea de a dezvolta relații nonformale cu covârstnicii și cu adulții 

 activitatea extrașcolară are ca scop să încurajeze elevii să-și asume responsabilități, dar și să 
respecte o serie de norme și standarde 

 elevii pot să-și asume roluri de lideri, să organizeze evenimente cu impact pentru 
comunitatea din care provin 

 activitatea extrașcolară este potrivită vârstei elevilor 

 activitățile propuse sunt atractive și motivante pentru elevi; 
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Prof. Alexandru Pârliţeanu,  
Şcoala Gimnazială Bretea-Română 

Argument: 
În contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la nivelul 

tuturor subsistemelor sale, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra 
funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul educaţional devine o 
prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti.   

Pentru transformarea parteneriatului în principiu fundamental al reformei educaţionale, au avut 
influenţă factorii sociali în susţinerea educaţiei, ducând la descentralizare, consecinţele educaţiei 
primite de tânăra generaţie asupra societăţii, orientarea copiilor într-un univers informaţional 
dinamic, diversificat şi, uneori, contradictoriu. 

Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai 
demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-
comportamentală.  

Colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli este o activitate organizată, susţinută, conştientă, 
direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii. Aceste activităţi întregesc activitatea 
educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale 
educaţiei acestora. Astfel, experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte şi lărgeşte 
experienţa de învăţare formală.  

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine 
şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele 
prin comunicare verbală, joc sau prin creaţie plastică.  

Scopul proiectului: Un parteneriat încheiat între cele două şcoli cu scopul declarat ca elevii să 
se cunoască între ei şi să desfăşoare activităţi comune. 

-promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoli şi medii diferite (urban – rural);  
-dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite; 
Obiectivele proiectului: 
a) privind elevii:
- să se realizeze o intercunoaştere a elevilor prin intermediul produselor activităţilor realizate de 

elevi; să se dezvolte / cultive sentimentul de prietenie între elevii celor două şcoli;interrelaţionare, 
adaptare socială;să se organizeze activităţi pe diferite teme, cu caracter educativ şi recreativ, pentru 
o bună stimulare şi motivare;socializare prin activităţi practice şi prin joc;să se formeze deprinderi
de a relaţiona unii cu alţii, de a se ajuta, a-şi împărtăşi ceea ce le place şi de ce le place;să se 
familiarizeze elevii cu mediul social din afara şcolii;lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei 
mai bune adaptări sociale a copiilor; să se discute aspecte legate de prietenie, împărtăşirea acestor 
sentimente;să se găsească modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la 
anumite teme de interes comun (creaţii literare, plastice şi de abilităţi, jocuri);să se desfăşoare 
activităţi educative în comun, la fiecare dintre şcolile implicate în proiect;să fie atraşi şi implicaţi şi 
alţi factori educativi pentru buna desfăşurare a activităţilor;să se motiveze elevii claselor, prin 
stimulente atractive şi imediate, pentru a participa la concursuri / întreceri cu tematică variată; 

b) privind părinţii:
- să conştientizeze cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii;să crească 

implicarea părinţilor în activitatea şcolii, a clasei; 
c) privind cadrele didactice implicate
- să se familiarizeze cu metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru învăţătură şi 

educaţie; să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă de metoda proiectelor, ca metodă de lucru în 
sprijinul unui învăţământ de calitate, performant. 
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Resurse umane: 
-elevi ai claselor  a II a , a III a, a IVa, a Va de la Liceul Tehnologic„Ovid Densuşianu” Călan  
- elevi ai claselor I-IV înv.simultan-Şcoala Gimnazială Bretea-Română 
-cadre didactice, părinţi 
Resurse materiale: panouri, coli flipchart, coli A4, creioane colorate,  carioca, markere, 

calculator, imprimantă, hârtie foto, Cd-uri, aparat de fotografiat, diverse materiale folosite la orele 
de abilităţi practice. 

Finalităţi aşteptate: formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din 
jur;valorificarea şi valorizarea eficientă a resursei umane;formarea capacităţii copiilor de a coopera 
în cadrul unei activităţi, deprinderea de a lucra în echipă, de a oferi şi de a primi sprijin;optimizarea 
personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se autocreeze prin întâlnirea cu 
celălalt;cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii în 
sine;formarea motivaţiei pentru activităţi în cadrul grupului;valorizarea copiilor cu CES pentru a le 
induce sentimentul de utilitate;implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educaţie 
incluzivă în şcoli, abilitarea cadrelor didactice de a construi un mediu educativ care să motiveze 
copilul în procesul de socializare în activităţile desfăşurate. 

PLANUL ANALITIC AL ACTIVITĂŢILOR: 
Elaborarea şi redactarea proiectului: alegerea temei, stabilirea partenerilor, trimiterea şi 

semnarea acordurilor, elaborarea şi redactarea proiectului. 
Activităţi informative: informarea copiilor şi a părinţilor despre activităţile incluse în proiect; 

afişarea la afişierul şcolii a planului de activităţi al proiectului. 
Activităţi formative: 
1. COPIL CA TINE SUNT ŞI EU! 
– activitate de cunoaştere între elevii şcolilor cuprinse în proiect: conturarea mânuţelor cu 

înscrierea unor date personale (numele, şcoala, anotimpul preferat, obiectul preferat). 
 Exercitiul numelui 
        Scopuri: -realizarea unei prime cunoaşteri a celorlalţi; -eliminarea inhibiţiilor datorate 

primului contact interrelaţional; -trăirea unor stări afective pozitive. 
       Tehnica utilizată: jocul 
2.  NE  DISTRĂM  IMPREUNĂ ! 
 Obiectivul programului: centrarea pe relaţiile afective şi dezvoltarea empatiei. 
     ’’Exerciţiul salutului’’  
Scopul: -crearea unei stări de bună dispoziţie energizantă; -facilitarea contactelor interpersonale 

verbale şi nonverbale; -exersarea capacităţilor empatice. 
     Tehnica utilizată: dramatizarea 
3. ECHIPA CÂŞTIGĂTOARE! 
-Se împart elevii în trei-cinci echipe. Fiecare echipă va trebui să realizeze un coif din ziare care 

să fie cât mai înalt; echipa care va construi cel mai înalt coif va fi desemnată echipa câştigătoare. 
-Se împart elevii în trei-cinci echipe.Fiecare echipă va trebui să construiască un turn din 

macaroane şi plastilină; echipa care  va construi cel mai înalt turn, care rămâne în picioare va fi 
desemnată echipa câştigătoare 

4. COPACUL  CU  CHIPURI  
Chipurile sunt realizate din cartoane, culori, carioci, resturi textile şi agăţate într-un copac de 

carton, trist, fără frunze; 
 - aflăm unii despre alţii: dacă suntem trişti sau veseli, dacă avem dorinţe speciale pe care le 

credem sau nu pierdute, dacă putem să ne înveselim şi cum, analizându-se mimica chipurilor 
realizate, culorile utilizate, creionarea detaliilor, exprimarea liberă a gândurilor şi sentimentelor; 

- interpretarea psihologică a lucrărilor. 
5. CE ÎMI PLACE SĂ FAC? 
-se urmăreşte identificarea preferinţelor pentru anumite activităţi şcolare şi extraşcolare. 
Descrierea activităţii: 
-se distribuie fiecărui elev o fişă de lucru care cuprinde diferite imagini ale unor activităţi; 

1075



 

 

-se solicită elevilor să aleagă imaginea care redă cel mai bine activitatea lor preferată şi apoi să 
găsească colegii care şi-au ales aceeaşi activitate pentru a se grupa în funcţie de aceste preferinţe. 
Fiecare grup va primi câte un nume în funcţie de activitatea pe care o preferă (ex. sportivii, 
muzicanţii, etc), 

-fiecare grup va avea ca sarcină să imite activitatea pe care au preferat-o. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 
 

Prof. înv. primar: Pârvu Cristiana 
Şcoala Gimnazială Teasc, Jud. Dolj 

  
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai ușoară integrare social. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura.Trebuinţa de se juca,de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce 
ne permite să împăcăm școala cu viața. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat cu momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului 
primar–pregătirea copilului pentru viață. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Exemple de activități extrașcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,stimulează 
activitatea de învăţare,întregesc şi desăvârțesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 
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Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au 
creat opera de artă. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. înv. primar Pârvu Marilena                                                         
Școala Primară Mărăcineni 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 
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O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
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Proiecte de parteneriat intre scoli 
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

“ȘI TU-MI EȘTI PRIETEN” 
 
 

Prof, Pasca Camelia,  
Liceul Tehnologic “Petre Mitroi” Biled - Timis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞCOLILE   IMPLICATE:  
 Şcoala Gimnazială “Sorin Leia” Tomesti 
 Liceul Tehnologic “Petre Mitroi “Biled 
PERIOADA  DE  DERULARE:  
 aprilie  2019 
COORDONATORI   PROIECT:  
 Prof. inv. primar Steier Dana- Şcoala Gimnazială “Sorin Leia” Tomesti 
      Prof. inv. primar Tomescu Adriana, prof. inv. primar Pasca Camelia- Liceul Tehnologic 

„Petre Mitroi” Biled 
 

ARGUMENT: 

Ȋn contextual unei societăţi care se schimbă aparând modificări de formă şi de fond, la nivelul 
tuturor subsistemelor sale, învăţământului românesc trebuie să i se asume o nouă perspectivă asupra 
funcţionării şi evoluţiei sale. 

Ȋn cadrul acestei perspective parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor actuale, 
orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti. 

Cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieţii din mediul rural, stabilirea de relaţii sincere, acordarea 
de ajutor colegial, între copiii din mediul rural sunt argumente ce susţin acest proiect. 

Proiectul isi propune promovarea prieteniei, promovarea dialogului si a comunicarii intre elevi 
din scoli diferite, dezvoltarea colaborarii si cooperarii intre cadrele didactice. 

PERIOADA  DE  DERULARE:  
aprilie  2019 

SCOPUL  PROIECTULUI: 
 Oferirea posibilităţii de a cunoaşte diferite aspecte ale vieţii din mediul rural pentru copiii 

implicaţi în proiect. 
 Dezvoltarea unor comportamente relationale de prietenie si de colaborare intre elevii celor 

doua scoli prin participare la activitati comune; 
 
 
OBIECTIVE: 
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 Colaborarea cadrelor didactice din scolile implicate in parteneriat in vederea unei mai bune 
desfasurari a programelor educative ale elevilor; 
 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

diversificarea acestor activităţi şi marirea numărului lor în viitor; 
 Stimularea comunicarii elevilor prin posta, internet, telecomunicatii şi a dorinţei de a se 

cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni; 
 Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, în vederea realizării sarcinilor date; 
 Implicarea parintilor in organizarea si desfasurarea activitatilor extrascolare ale copiilor, in 

vederea unei mai bune colaborari familie-scoala; 
BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI AI PROIECTULUI: 
 Elevii clasei a III-a  si a II-a Şcoala Gimnazială “Sorin Leia” Tomesti 
 Elevii clasei a III-a  si a II-a Liceul Tehnologic “Petre Mitroi “Biled 
 Cadrele didactice coordonatoare implicate în proiect şi directorii şcolilor; 
 Părinţii elevilor participanţi; 
 Reprezentanţi ai comunităţilor locale. 
 

LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI 
Liceul Tehnologic “Petre Mitroi “Biled si Caminul Cultural Biled 
RESURSE: 
A. Umane - participanţii la proiect 
B. Materiale–portofolii, aparatefoto, calculator, imprimantă, hârtie foto, Cd-uri, diverse alte 

material folosite pe perioada derulării proiectului,  diplome 
C. Financiare – sume diferite pentru cheltuieli de transport suportate de Comitetul de părinţi ale 

ambelor clase si de consiliul local al celor doua localitati; 
- agenti economici locali pentru sustinerea   premierii in  desfasurarea concursurilor/ 

competitiilor;  
D. Temporale – aprilie 2019 

 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 
Nr. 
crt. 

Tema activităţii: Locul activităţii Perioada: 

1. Contactarea partenerilor direct 
Stabilirea temei 
Elaborarea proiectului 

 Şcoala Gimnazială “Sorin 
Leia” Tomesti 
  Liceul Tehnologic “Petre 
Mitroi “Biled 

martie 2019 

2. ,,Și tu-mi ești prieten” 
Prezentarea proiectului 
Informarea copiilor și a părinților despre 
activitățile incluse în proiect 
Informarea directorilor din fiecare școală 
despre parteneriat 

Sălile de clasă 
 

martie 2019, 
dar și pe toată 
perioada 
desfățurării 
proiectului 

3. ,, Să ne cunoaştem!” 
Vizite 

Liceul Tehnologic “Petre Mitroi 
“Biled 

aprilie 
2019 

4 Sărbători și tradiții de Paste 
Realizarea unui album foto 

Liceul Tehnologic “Petre Mitroi 
“Biled 

aprilie 
2019 

5. ,,Cartea prieteniei” realizarea de portofolii 
despre prietenie (poezii, povestioare, 
compuneri, impresii personale, desene etc.) 

Săli de clasă aprilie 
2019 

6. ,,Mâini dibace” 
Confecționarea unor obiecte pentru elevii 
din cele două școli partenere 

Săli de clasă aprilie 
2019 

7. ” Prietenia s-a născut la sat” 
Vizită 

Liceul Tehnologic “Petre Mitroi 
“Biled 

aprilie 2019 
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EVALUARE: 
 Verificarea şi aprecierea portofoliilor realizate de fiecare clasă participantă la proiect; 
 Realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor şi al părinţilor privind eficienţa 

proiectului; 
 Expoziţii tematice  cu lucrările participanţilor la proiect, concursuri; 
 Realizarea unui portofoliu in care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din 

activităţile susţinute. 
 Publicatii in ziare locale, revista scolii, schimburi de impresii prin INTERNET sau direct; 
 CD-uri care sa cuprinda intreaga activitate desfasurata in cadrul proiectului 
 Prezentari POWER-POINT cu activitati desfasurate, diplome /premii pentru elevi; 
 

REZULTATE AȘTEPTATE: 
 producerea de îmbunătăţiri în comportamentul copiilor, aceştia devenind mai politicoși, mai 

atenți,  responsabili faţă de mediul înconjurător, mai sensibili la ceea ce îi înconjoară, mai receptivi 
față de lumea satului / orașului românesc, cu mai multă dorinţă de a cunoaşte, de a lega noi 
prietenii; 
 schimbarea opiniei adulţilor cu privire la rolul școlii, implicita activităților  

extracurriculare,înformarea copiilor, astfel încât să înteleagă necesitatea implicării în activități de 
parteneriat educațional şi contribuţia pe care o are înformarea tinerei generaţii; 
 noua viziune a cadrelor didactice în ceea ce priveşte lucrul în echipă şi implicarea cu 

responsabilitate în derularea unor proiecte. 
 

MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE: 
 promovarea proiectului se va realiza prin elaborarea şi distribuirea de pliante, fluturaşi, afişe; 
 mediatizarea se va face prin intermediul mass- media(presa locală); 
 întocmirea albumelor cu aspecte din proiect; 
 diseminarea proiectului se va realiza în cadrul ședințelor cu părinţii elevilor din școli, în 

cadrul comisiei metodice. 
 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 
 Continuitatea va fi asigurată prin modificarea si completarea grupului ţintă , prin atragerea 

de alţi parteneri, prin diversificarea activităţilor şi desfaşurarea lor şi în alte locaţii, prin 
valorificarea rezultatelor obţinute. 
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Activităţile extraşcolare 
 
 

Prof. înv. preşcolar PASCU ANA-MARIA 
Grădiniţa cu P. P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca 

 
 
 

Activitățile extrașcolare, se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului, etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest 
tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
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ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Este cunoscut faptul că, activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activităţiile extracurriculare, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat 
de cadrul didactic,  metodele,  procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care 
se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 

Bibliografie: 
 Cernea, Maria, ,,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 Ionescu M.; Chiş V. – ,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
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 Lazăr V., Cărăşel A., ,,Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Ed. Arves, Craiova, 
2007; 

 Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Profesor învățământ primar Pascu Rodica 
Școala Gimnazială Măicănești, jud. Vrancea 

 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt activități desfășurate în afara mediului școlar, având ca scop 

învățarea nonformală și petrecerea, în mod plăcut și util, a timpului liber. Aceste activități cuprind 
domenii și arii foarte mari și îmbracă forme variate. Exemple de activități extrașcolare: excursii, 
drumeții, vizite, vizionarea unor spectacole, activități artistice sau sportive, concursuri etc. 

 
Prin participarea la aceste activități organizate în afara contextului instituțional, fără rigorile 

instruirii clasice, elevii își pot îmbogăți volumul de cunoștințe acumulate în cadrul orelor de curs, își 
dezvoltă latura moral-civică, estetică și își dezvoltă deprinderile de a-și folosi într-un mod rațional 
timpul liber. 

 
Aceste activități oferă copiilor posibilitatea de a valoriza, de a pune în practică, cunoștințele 

însușite anterior prin contactul direct cu obiecte și fenomene din natură. Îi antrenează în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, stimulându-le creativitatea și spiritul de inițiativă.  

 
Cadrul informal în care se desfășoară dă posibilitatea unor elevi să-și manifeste la maxim 

potențialul intelectual, reducând nivelul anxietății provocate de mediul școlar organizat.   
 
Scopul urmărit prin organizarea unor activităţi extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 

speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale.  

 
Se dezvoltă la copiii de toate vârstele dragostea față de valorile culturale, folclorice și istorice 

ale poporului nostru. Pe lângă valoarea informativă și formativă, aceste activități le ofera destindere, 
încredere în sine, recreere și voie bună. 

 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

 
Este important ca activitatea educativă realizată prin procesul de învățământ să fie completată și 

îmbunătățită de alegerea și organizarea unor activități extrașcolare potrivite vârstei copiilor cărora 
se adresează, cu rolul de a dezvolta armonios personalitatea acestora.  

 
Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu 

imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Prof. inv. preșcolar: Pascu Simona 
G. P. N. NR. 39 CONSTANȚA 

 
 
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă.  

 
În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite 

obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la 
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă 
cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la 
formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, 
la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

 
Încadrarea copiilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza 

liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de 
activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. Se desfăşoară în colectiv, fiind create 
şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea copiilor trebuie să se ţină seama de 
particularităţile de vârstă. 

 
Acest tip de activități extrașcolare marchează evenimente importante din viața copiilor,ajută la 

dezvoltarea intelectuală si fizică a copiilor. Acestea realizează complementarea unor aspecte 
educative și orientează copiii spre unele domenii de activitate; sportul, muzica, pictura, etc. 

 
Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 

excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. 

 
Activitățle extrașcolare  sunt atractive la orice varstă, ele starnesc interesul,produc bucurie, 

facilizează acumulare de cunoștințe, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare din ei avand 
posibilitatea afirma conform naturii sale. 

 
În concluzie putem spune că activitațiile extrașcolare  au o componentă educaționala valoroasă. 

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi 
cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.   

 
Modul de realizare  a activitățiilor cat și relațiile cu copiii, asigură o atmosferă relasantă. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR  

DIN CICLUL PRIMAR 
 
 

Prof. pentru înv. primar Pascu Viorica Letiţia 
Liceul Teoretic Bechet 

 
 
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 

nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 
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O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme.Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii 
artistice, de desen, între clase paralele. 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare cât și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.Consider că în 
orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 
inventivitatea şi creativitatea elevilor. 

Gândirea creativă şi  învăţarea din propria iniţiativă trebuie încurajate prin laudă.Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup,toleranţă faţă de 
ideile noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

  
 
 
Bibliografie: 
 
 Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în ,, Învăţământul primar” nr.1/ 2000, Editura Discipol, Bucureşti 
 Vlăsceanu Gheorghe,coord., Neculau Adrian, Şcoalala răscruce.Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu.Studiu de impact, Editura Polirom , 2002 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE                                            
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 

Profesor Învăţământ Prescolar Pasculescu Andreea 

  

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
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Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa.  

Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi 
va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila 
mult mai uşor toate cunoştinţele. Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, 
vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută 
adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea 
personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară 
trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 

 

Bibliografie:  

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ,  Ed. Discipol, Bucureşti; * Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea 
acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2001.  
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Importanța activităților extrașcolare 

 
 

Prof. înv. primar Pașcu Ana – Elvira 
Școala Gimnazială Nr. 7 

Vișeu de Sus, Maramureș 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

 
Modelarea, formarea și educarea omului implică timp și dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

are nevoie de oameni în a căror formație caracterul și inteligența se completează pentru propria 
evoluție a individului.  

În școala contemporană, eficiența educației depinde de gradul în care reușește să pună bazele 
formării personalității copiilor, iar aceasta se produce atât în cadrul orelor de curs, cât și în afara lor, 
adică prin activități extrașcolare. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea 
activităților curriculare cu cele extrașcolare. 

În acest context, învățământul are misiunea de a forma elevii sub aspect psihointelectual, fizic și 
socioafectiv, pentru o cât mai adecvată integrare socială. 

Educația curriculară, nu epuizează sfera influențelor formative exercitate extracurricular asupra 
copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viața capătă alte aspecte decât 
cele din procesul de învățare școlară. În acest cadru, numeroși alți factori acționează, pozitiv sau nu, 
asupra dezvoltării elevilor.  

Meseria de învățător, profesor, manager, coordonator de proiecte și programe educative 
urmărește obiective deosebite: pregătirea elevilor din punct de vedere academic, dar și pregătirea lor 
pentru viață. Această muncă este pe cât de provocatoare pe atât de solicitantă din cauza 
schimbărilor continue care se produc în societate, a diferențelor individuale între copii, a 
particularităților curriculumului.  

Managementul activităților extrașcolare constă în proiectarea, organizarea, monitorizarea și 
utilizarea unui set de instrumente de gestionare a relațiilor profesori – elevi, și elevi – elevi. Acest 
set de instrumente facilitează munca profesorilor și îi ajută să construiască un mediu de activitate 
sănătos, reconfortant. Folosirea acestor instrumente are ca obiective reducerea stresului pe care îl 
presupune munca în școală, prin organizarea eficientă a activităților extrașcolare și a relației cu 
elevii pe de o parte, iar pe de altă parte, prin asigurarea dezvoltării armonioase a copilului prin 
protejarea sănătății emoționale a acestuia. 

Realizarea acestor obiective este foarte importantă deoarece trăirile emoționale determină un 
comportament decent, adecvat. Cele mai multe dintre comportamentele violente și situațiile de 
indisciplină se datorează problemelor din viața emoțională a elevilor. 

Este necesar să fim aproape de sufletul copilului, să-i creăm un mediu educațional prietenos, 
astfel încât să oferim posibilități de dezvoltare și manifestare fiecărui elev.  Activităţile extraşcolare 
ajută la formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţat, încurajează munca în echipă şi solidaritatea, 
dar şi capacitatea de a găsi soluţii şi a rezolva mai uşor problemele. Părinţii sunt încântaţi, iar copiii 
sunt câştigaţi prin practicarea activităţilor extraşcolare. De cele mai multe ori copiii își exprimă 
entuziasmul și plăcerea de a lucra alături de părinți, aspecte evidențiate de nerăbdarea de a începe 
activitățile, uimirea și bucuria care se citește pe chipurile lor la vederea produselor finale. Prin 
participarea la aceste activități se dezvoltăîncrederea în sine, autocunoașterea, atenția, capacitatea de 
concentrare, competitivitatea, răbdarea, disciplina, ambiția.  

Activităţile extraşcolare sunt o altă formă de educaţie a copilului care îl ajută să se dezvolte 
multilateral, însă e recomandat ca acestea să fie asimilate paralel cu lecţiile de la şcoală.  
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Activităţilor extraşcolare au un caracterului opţional, sunt desfăşurate într-o ambianţă relaxată, 
calmă şi plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă publicul de diferite vârste. Este o formă 
facultativă de antrenament intelectual care menţine interesul participanţilor printr-o metodologie 
atractivă. 

Totodată, activităţile extracurriculare îi ajută pe cei mici să se adapteze mult mai ușor la condiţii 
și medii noi și uneori dificile. Experienţa dobândită în acest mod îi ajută să își păstreze concentrarea 
și eficienţa indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii disturbatori din jur. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Activităţile extraşcolare ajută și la formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţat, încurajează 
munca în echipă şi solidaritatea, dar şi capacitatea de a găsi soluţii şi a rezolva mai uşor problemele. 
Părinţii sunt încântaţi, iar copiii sunt câştigaţi prin practicarea activităţilor extraşcolare. Printre 
participarea la aceste activități se dezvoltă încrederea în sine, autocunoașterea, atenția, capacitatea 
de concentrare, competitivitatea, răbdarea, disciplina, ambiția.   

Implicarea managerului, a coordonatorului de proiecte si programe educative, a dascălului în 
proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare are o importanță deosebită,  
presupunând multă dăruire, creativitate și implicare.  
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

 
 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
PAȘCU ILEANA 

                                                           
                                                                                                    
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din școală presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor 
obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se 
desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii. In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot 
forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma 
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie.  

Plimbarile prin parc din aceasta toamna, frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de 
plecare, frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii 
estetice. La varsta școlară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura 
cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. Ca învățătoare, trebuie sa oferim in mod gradat, 
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in acord cu particularitatile de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatiiÎnvățătoarele au un rol deosebit de important in alegerea 
spectacolelor, la recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, 
programelor distractive care au o influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI PREŞCOLAR                          
PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

 

Educatoare: Patraşc-Lungu Roza 
Grădiniţa cu Program Normal “Sfânta Maria”,  

Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău 
 
 
Motto: “Educaţia este ceea ce ramâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală”. 

Albert Einstein 
 
 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa 
educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi 
de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, 
învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, 
pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

 Activităţile extraşcolare organizate în  grădiniţa de copii au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate: 

- activităţi cu ocazia unor sărbători: Crăciunul, Sfintele Paşti, Sfintele Rusalii; 
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegii din grupă; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;   
- excursii, drumeţii; 
- plimbări în sat; 
- vizită la diferite muzee. 
Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul 
natal în care au trăit şi muncit înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi 
prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au 
trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. Aceste serbări pot fi organizate cu ocazii, cum ar fi: Ziua mamei, Ziua copilului, 
Sărbătoarea Crăciunului, Sfintele Paşti etc. 
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Ca mijloc al educaţiei nonformale, serbarea prezintă marele avantaj de a favoriza valorificarea şi 
dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-şi 
manifeste interesele, să-şi exprime impresiile, trăirile, pe baza căutărilor şi eforturilor personale, 
accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ.  

Serbarea este importantă atât pentru copii cât şi pentru părinţi şi are implicaţii în dezvoltarea 
personalităţii copilului, reprezentînd următoarele avantaje: 

- antrenează întregul potenţial intelectual, moral, estetic, afectiv, volitiv şi fizic al copiilor; 
- înlesneşte participarea activă a copilului la construirea propriului traseu de învăţare; 
- serbările sunt dorite de copii pentru atmosfera încărcată de emoţii; 
- oportunitate de a relaţiona cu grupul într-un alt mod; 
- face apel la toată gama trăirilor afective; 
- îi ajută pe copii să-şi disciplineze comportamentul; 
- oferă mijloace de cultivare a înclinaţiilor, aptitudinilor şi intereselor. 
Activităţile extraşcolare reprezintă un bun prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii 

copiilor. În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 
creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm 
trei factori implicaţi în actul educaţional: 

- preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
- familia – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 
- grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii,  
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 

principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 
Activităţile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Este cunoscut faptul că elevii sunt mai dedicați activităţilor didactice şcolare şi extraşcolare în 

care realizează ceea ce le produce plăcere şi au posibilitatea de a-și explora interesele, nevoile și 
aspirațiile, de a-și identifica și autoevalua resursele personale.  

Se vizează îndeosebi formarea competenţei cheie  de sensibilizare și exprimare culturală, 
respectându-se particularitățile de vârstă ale elevului de gimnaziu, sprijinindu-l în procesul complex 
de a înțelege rolul identității culturale, lingvistice, sociale pentru dezvoltarea personală armonioasă, 
adecvată integrării în contextului naţional şi internaţional.  

Astfel, în cadrul diferitelor discipline, elevul beneficiază de un suport teoretic adecvat   asumării 
unui sistem de valori care sunt necesare pentru formarea unei individualități autonome, libere, 
armonioase. Elevii sunt sprijiniți în managementul adecvat al emoțiilor, comunicarea asertivă, 
cooperarea în grup, participarea la viața clasei, școlii şi comunității, li se oferă oportunități pentru 
dezvoltarea abilităților de învățare și de creștere progresivă a eficienței și autonomiei în învățare, 
precum și a capacității de reflecție asupra propriei învățări  personale. Elevii își dezvoltă capacitatea 
de a a explora lumea educației și lumea muncii, de a lua decizii referitoare la educație, carieră și stil 
de viață.  

Cred că în momentul în care atingem acest obiectiv ne atingem scopurile principale ale meseriei 
noastre și dăruim societăților și elevilor noștri la nivel individual garanția realizării, afirmării și a 
progresului. Suntem datori să structurăm conținuturile învățării astfel încât acestea să rezoneze 
afectiv în mințile elevilor noștri. Informația este prelucrată și asimilată mult mai ușor când este 
dobândită pe filiera identificării cu sinele. Cuvintele-cheie folosite ar fi trăire afectivă, afect, 
stimulare, crearea motivației, creativitate, comunicare.  

Realizarea proiectelor este o activitate care poate oferi numeroase satisfacții elevilor, oferindu-le 
șansa exprimării variate, în limbaj artistic sau științific, oral şi în scris.  

Este recomandabil ca profesorul să încurajeze elevii să fie cât mai creativi în realizarea 
produselor de proiect, dovedindu-și astfel originalitatea. 

Teoria inteligențelor multiple este foarte utilă în repartiția sarcinilor în cadrul unor grupe, fie că 
este vorba despre proiecte, fie că este vorba despre activități din timpul orelor, permite dezvoltarea 
învățării activ-participative și creativ-imaginative, oferind elevului posibilitatea de a munci motivat.  

De asemenea, o astfel de abordare permite structurări originale și personale. În cadrul unei 
clase, este bine ca profesorul să aibă o reprezentare cât mai corectă a repartiției inteligențelor și, e 
asemenea, este bine ca elevii să își cunoască inteligența dominantă. Periodic, profesorul poate da 
chestionare pentru identificarea inteligențelor.  

În vederea realizării unui proiect de grup, este eficient ca elevii din cadrul fiecărei grupe să 
reprezinte inteligențe diferite, pentru ca perspectivele din care este abordată problema să fie 
complementare. În cazul unei activități pe grupe în timpul orei, elevii se pot asocia pe tipuri de 
inteligențe, fiecare grupă realizând sarcina specifică inteligenței respective, iar perspectiva multiplă 
se obține la final, prin turul galeriei. 

 Un astfel de proiect s-a desfășurat la clasele gimnaziale şi a urmărit formarea competențelor 
educaționale, morale şi de caracter, precum dragostea de patrie, fată de valorile spirituale ale 
neamului, dorința de a cunoaște specificul nostru, ființa noastră națională, românească prin 
implicarea elevilor în descoperirea tradițiilor, obiceiurilor pascale specifice zonei, prin descoperirea 
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şi promovarea unor clădiri istorice, de cult, biserici din lemn sau alte elemente ale afirmării 
spiritualității românești în diferite perioade istorice.  

Temele de cercetare au suscitat un interes deosebit din partea elevilor şi au realizat interviuri, 
reportaje cu locuitorii satelor din jurul orașului, au căutat documente, mărturii ale existenței unor 
civilizații romane pe locurile actuale, au fost direct interesați de trecutul istoric al orașului şi de 
evoluția sa cultural-religioasă. Au vizitat Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, Gorj, 
ruinele Castrului Roman din localitate, mănăstirile Vișina, Lainici, iar cu sprijinul părinților au 
obținut fotografii, mărturii ale unor fapte de legendă, ale unor oameni care au sfințit locul. „Când 
viața omului nu mai este centrată pe eul său posesiv, trecător și limitat, ci pe legătura de iubire 
veșnică și infinită cu Hristos Dumnezeu-Omul, atunci viața omului devine comuniune pentru 
eternitate, deschidere spre îmbogățire spirituală veșnică, în iubirea eternă a Preasfintei Treimi”.  

În urma desfășurării unor diverselor activități au rezultat produse ale activității de învățare 
individuală sau de grup: hărți mentale, planuri de monitorizare a timpului de învățare/implementare 
a unui proiect, produse ale activităților de evaluare arta-creativă: postere, desene, colaje, fotografii, 
interviuri  cu  vorbitori  de  limbă română aparținând comunităților românești din localitate/ ţară. 
Activitățile precum călătoriile, vizitele, excursiile au avut ca rezultat redactarea jurnalelor de 
impresii, descrieri ale unor obiceiuri, tradiții, costumelor naționale, crearea unui blog sau a unui 
poster cu imagini din diversele zone vizitate sau a unor  bloguri  de  promovare  a  zonei  de origine, 
prin evidențierea specificului local şi a influențelor provenite  din  zonele  geografice  limitrofe,  din  
punct  de vedere lingvistic, literar, folcloric sau social, scrieri creative pe tema unor călătorii în alt 
spațiu cultural, în altă epocă a culturii române. Diplomele  și certificatele de participare la 
activitățile școlare și extrașcolare sau la activitățile de voluntariat sunt relevante pentru implicarea 
socio-emoţională şi pentru motivarea elevilor de a propune ei alte activități.  

Au fost propuse activităţi sub forma unui atelier de creaţie cu teme pascale, dedicat pregătirii 
decorațiunilor pentru sărbătorile pascale. Se vor decora prin tehnica șervețelului și tehnica de 
crăpare ouă pascale de diferite mărimi și culori, decorând cu ață, flori, buburuze, albinuțe ouă, 
candele, diferite lucruri handmade, în funcţie de talentul şi imaginaţia fiecăruia. Produsele vor fi 
expuse şi se va organiza o tombolă „Bucuriile Iepuraşului”.  

Valorificarea şi diseminarea acestor activități şi produse obţinute se va făce prin participarea la 
diferite concursuri cu tematica ritualurilor de primăvară şi a sărbătorilor pascale propuse de diferite 
şcoli, din diferite colţuri ale ţării sau ţări, precum şi prin activităţile de voluntariat prin care vor fi 
oferite cărţi şi alte diverse „bucurii” copiilor din centre de educaţie incluzivă.  

Prin realizarea acestor activităţi, elevii se simt mult mai mult implicaţi, îşi asumă anumite roluri 
şi responsabilităţi şi constată că o sarcină de lucru amânată sau nerezolvată într-un anumit interval 
de timp are multe alte consecinţe negative, astfel încât îşi construiesc singuri motivaţia de a fi 
eficienţi şi creativi, cooperanţi şi sociabili, întreprinzători şi cu spirit de iniţiativă. 
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ÎMPREUNĂ  VOM  REUŞI 

Proiect de parteneriat educaţional cu familia 
 
 

Prof. Înv. Preșcolar Patrichi Elena Mihaela 
G.P.P. ’’Lumea Poveștilor’’ Constanța 

 

 
Argument  
Familia reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umană ce asigură menţinerea 

continuităţii biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul 
siguranţei, menţinerii şi dezvoltării personalităţii. 

Activitatea cu părinţii, ca parteneri pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ 
din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. 

Pentru fiecare părinte copilul său este un ,,bulgăre de aur,, . El îl vede frumos, bun, deştept, 
pentru că l-a urmărit cum a crescut , cunoaşte detalii referitoare la perioadele copilăriei mici şi ştie 
câte momente dificile a trecut împreună cu acesta. 

Grădiniţa este prima treaptă a sistemului de învăţământ, de aceea susţinem ideea de a implica 
părinţii în programul educativ. 

Parteneriatul grădiniţă – familie se referă la constituirea unor relaţii pozitive între familie şi 
grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci 
când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. 

Motivaţia: 
 necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului;  
 necesitatea realizării unei legături reale între grădiniţă şi familie ca parteneri egali în 

educarea copilului. 
Scop:  

 reconsiderarea problemei educaţionale în termeni adecvaţi reformei din învăţământul 
preşcolar; 
 implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile de la grupă şi cele 

extracurriculare; 
 instrumentarea părinţilor cu noi strategii de relaţionare cu copiii lor . 

Obiective:  
 formarea părţilor în spiritul ideii de parteneri egali şi responsabili în educarea 

copilului preşcolar; 
 conştientizarea de către părinţi a rolului instructiv educativ al grădiniţei; 
 convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copiilor şi a grupei 

în ansamblu; 
 achiziţionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştinţe despre dezvoltarea 

psiho-motrică pe care să le exerseze în mod practic în educarea copiilor. 
Metode / tehnici de lucru: întâlniri cu specialişti, consiliere, dezbateri, vizionarea unui 

documentar, expuneri, prezentare de imagini, lectorate, lucrări ale copiilor, dialog. 
Grupul ţintă: părinţi, copii 
Beneficiari: direcţi – copii, părinţi, colectivul grădiniţei 

  indirecţi – grupul familial lărgit, anturajul social al copilului, societatea. 
 Locaţia: Grădiniţă 
Resursele proiectului:  

 umane  - copiii din grădiniţă, educatoare, părinţi , bunici, psiholog; 
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 materiale – materiale informative în domeniul educativ , reviste de specialitate ,  
 informaţionale : film, bibliografie, internet, materiale specifice metodei ,,Educăm 

aşa,,. 
 de timp:  

Etapele proiectului : 
 stabilirea contactului dintre cele două părţi: familie, grădiniţă; 
 distribuirea materialului de informare a părinţilor (studiu individual). 

Organizarea şi implementarea proiectului : 
 proiectul se organizează în Grădiniţa; 
 se vor desfăşura activităţi de consiliere a părinţilor pe teme educative; 
 se va crea un centru de resurse cu scopul de a îmbunătăţii cunoştinţele părinţilor 

referitor la necesitatea realizării unei legături reale între grădiniţă şi familie ca parteneri 
egali în educarea copilului. 

Rezultate aşteptate: 
 mai bună cunoaştere a copiilor de către părinţi; 
 schimbarea atitudinii părinţilor faţă de copii; 
 schimbarea premiselor relaţiei grădiniţă – familie; 
 însuşirea  unor aspecte teoretice privind educarea copiilor (managementul 

conflictelor, activităţi de relaxare şi recreere a copiilor, tipuri de recompense; 
 schimbarea atitudinii celor doi parteneri. 

Tehnici de monitorizare : înregistrare video, foto. 
Evaluarea: chestionare, expoziţie foto. 
Mediatizare: avizierul grădiniţei  
Diseminarea rezultatelor: 

 expuneri în cadrul Consiliului profesoral ; 
 popularizarea studiului în sesiuni de comunicări, simpozioane, publicaţii. 

Finalizarea proiectului : 
 stabilirea concluziilor; 
 solicitări din partea unor părinţi de a se implica în proiecte similare. 

 
Calendarul de activităţi 

 
Nr. 
crt. 

Data Tema Mijloace de 
realizare 

Conţinut Participanţi 

1. Noiembrie Prezentare 
proiectului 

Întâlnire între 
parteneri 

-informaţii despre nevoile şi 
cauzele ce au sugerat acest 
proiect; 
-punerea de acord a părţilor 
asupra datelor din calendarul 
de activităţi  

Educatoare, 
părinţi 

2. Decembrie ,,Aş vrea să 
aflu…,, 

consiliere Părinţii sunt informaţi şi 
consiliaţi cu privire la 
abordarea unor modalităţi de 
formare a comportamentelor 
deziderabil la copii. 

Părinţi, 
psiholog, 
educatoare. 

3. Ianuarie Suntem atenţi 
la 
comportament
ul nostru? 

referat -informarea părinţilor despre 
noi strategii de relaţionare cu 
copiii; 
-discuţii. 

Părinţi, 
educatoare 

4. Februarie Cum îţi educi 
copilul? 
 

-dezbatere pe 
teme educative  
-referat 

-prezentare referat 
-dezbatere tip masă rotundă, pe 
teme de corectare a 
comportamentelor negative ale 
copiilor. 

Părinţi, 
educatoare, 
psiholog. 
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5. Martie O floare 
pentru mama 
mea 

Program artistic Prezentare de cântece , poezii 
dedicate mamei 

Educatoare, 
mame, bunici, 
copii. 

6. Aprilie Un părinte 
iscusit 

Activităţi iniţiate 
de părinţi 

Valorificarea talentelor şi 
hobbyurilor părinţilor în 
activităţile cu copii 

Părinţi, copii, 
educatoare 

7. Mai Mişcare pentru 
sănătate 

Concurs de 
biciclete, desene 
pe asfalt 

Părinţii şi copii se joacă 
împreună şi învaţă să 
stabilească reguli adecvate de 
comportare 

Educatoare, 
părinţi, copii, 
asistentă 

8. Iunie Cum a fost 
împreună? 

Discuţii Participanţii îşi împărtăşesc 
impresiile cu privire la 
acţiunile proiectului – discută 
posibilitatea realizării unui nou 
proiect 
-completare de chestionare 

Participanţii 

9. Permanent Colaborarea 
cu familia 
pentru o bună 
creştere şi 
educare a 
copiilor. 

Discuţii 
individuale şi 
spontane, 
convorbiri, 
vizite 

Instrumentarea grupului ţintă 
cu strategii de interrelaţionare 
pozitivă. 
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ROLUL FORMATIV AL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. înv. primar: Pătru Ina Elena 
Școala Gimnazială Nr. 1 Moțăței 

 
 
 

”Șansele tale de a obține succesul sunt direct proporționale cu nivelul de plăcere pe care îl obții 
din ceea ce faci. Dacă faci o muncă pe care o urăști, recunoaște imediat acest lucru și renunță”. 
Autor: Michael Korda 

Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 
acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate. Ea poate fi de mai multe tipuri: educație formală, care are loc într-un cadru 
instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde 
totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația 
nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ. 

Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere 
pentru experiment și inovație. Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, 
concursuri sportive sau de cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, 
teatru. Toate acestea contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai 
ales cultural.  

Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea 
personală a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea 
orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii. 

Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele 
elevilor pentru o disciplină sau pentru artă, în general. Educatorul va supune observației întreaga 
comportare a elevului și stabilind ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla 
ansamblul de metode și procedee în raport cu aceste particularități.  

Cercurile de elevi înlesnesc descoperirea talentelor, fie în pictură, teatru, film, fotografie, 
diverse mesteșuguri. Scopul acestor cercuri constă în atragerea tinerilor către artă în general și în 
descoperirea aptitudinilor și a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei.  
Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, înafara clasei, lăsându-le libertatea de a alege tema 
activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor, atrag tot mai mulți elevi. 

Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, 
filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și 
complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul. Educația 
estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia realizăm formarea 
personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate. Frumosul răscolește 
emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la meditație. Elevii vor fi inițiați să 
sesizeze frumosul din natură, din artă și societate, să înțeleagă mesajul unei opere de artă, să 
reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe și să interpreteze un tablou de pictură sau 
un monument arhitectonic.  
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Obiectivul fundamental al educației estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea 
aptitudinilor artistice din mai multe domenii: literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, 
teatru, cinematografie.  

Obiectivele educației estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai ales prin 
activitățile extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme, de spectacole și expoziții, activități 
cultural-artistice, serbările școlare, excursii în natură. 

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a 
diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și 
anume libertatea de a alege ce, cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul , cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  
       Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul 
timpului, tinerii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă 
intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își cunosc 
mai bine aptitudinile și își concentrează interesele.  

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința 
de succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.   
Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea 
și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și 
talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la 
olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline 
de învătământ.  

Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai 
importante pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un 
ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, 
manifestate în atitudini și acțiuni.  

Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 
contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de 
autorealizare și de prestigiu.   Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile 
vieții, apreciați pozitiv, să li se arate progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea 
pentru ceea ce trebuie să învețe.  

Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația.  

Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 
cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
activități lipsite de evaluări riguroase. 

Bibliografie:  

Constantin Cucoș - Educația estetică, Polirom, 2014  
Gabriela Cristea - Pedagogie generală, Ed. Didactică și pedagogică, 2002 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

ȘI ROLUL LOR ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 
 
 

Prof.  ROATA PAUL 
SCOALA GIMNAZIALA„ION PREOTU„ TROIANUL 

 
 
        
Extinderea preocupărilor pentru educaţie şi mai ales elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea 

unor proiecte educative extracurriculare ne atrag atenţia nu atât asupra importanţei acestora, cât mai 
ales asupra implicaţiilor pe care le are asupra construirii şi modelării personalităţii viitorilor cetăţeni 
ai planetei, elevii de azi. 

Multitudinea activităţilor extrascolare desfăsurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii 
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurator , cu diverşi factori din societatea din care 
face parte. 

Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru gimnaziu. Cel mai adesea 
descoperim însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la activităţile 
extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi ca şi formatori  nu putem să-i  facem pe elevi să 
conştientizeze cât de  necesare sunt cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor 
activităţi. 

Perspectiva transdisciplinară, în general, are ca punct de plecare demersurile intelectuale, 
afective şi psihomotorii ale elevului. Prin activităţile extraşcolare se urmăresc exact aceste 
demersuri: 

1. Comunicarea  
- între cadrul didactic ca emiţător şi elev ca receptor;  
- între elevi;   
- între elevi  - părinţi – cadrul didactic 
2. Să reacţioneze la mediul înconjurător; 
3. Să decidă; 
4. Să acţioneze; 
5. Să aplice ce a învăţat în alte contexte. 
  De asemenea nu trebuie să uităm că prin transdisciplinaritate: se pune în valoare demersul 

elevului în diferite situaţii oferite de  disciplinele din curriculum si se găsesc în disciplinele 
considerate în mod independent ocaziile şi situaţiile în care să exerseze diferitele demersuri 
propuse. 

Este nevoie, în primul rând ca şcoala să fie iniţiatoarea unor programe de educaţie civică 
nonformale şi de educaţie pentru cetăţenie democratică, care să urmărească exercitarea unor 
responsabilităţi, o mai bună înţelegere a vieţii din comunitate şi creşterea calităţii acesteia. 

Se pot desfăşura mai multe acţiuni: 
- Elevii pot merge în comunitate pentru a cunoaşte resursele disponibile. Se pot iniţia o serie de 

activităţi ca: vizite la muzee, biblioteci, primărie, schimburi de experienţă între şcoli, întâlniri cu 
unii reprezentanţi ai comunităţii. 

- Se pot înfiinţa asociaţii, cluburi, grupuri de interese din comunitate. 
- Se pot performa o serie de servicii în folosul comunităţii: de caritate (îngrijirea persoanelor 

vârstnice, sprijin pentru persoane cu nevoi speciale, bolnavi, orfani, ş.a.), ecologice ( de curăţare 
a unor zone, reciclarea deşeurilor, restaurarea unor monumente, plantarea unor plante, îngrijirea 
spaţiilor verzi, etc.), de voluntariat (la diferite instituţii din comunitate – bibliotecă, spital, agenţi 
economici, etc.).      
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Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la 
creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de 
vedere al educaţiei pe care o face şcoala. Acestea sunt: 

       - împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în 
cadrul unei acţiuni concrete; 

       - acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 
       - se educă percepţia multiculturalităţii, 
Cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala ,,Ion Preotu,, Troianul au derulat si derulează şi în 

prezent proiecte si parteneriate educationale, activități extracurriculare în care sunt implicaţi şi alţi 
factori educativi, creând astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil sa 
poată deveni un model pentru societate. 

Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată si familia, cu condiţia de a se stabili 
un cod unitar de cerinţe. In urma colaborarilor constante cu parinţii, acestia au posibilitatea de a-şi 
cunoaste mai bine copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee 
educative adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului. 

              
 
 

Bibliografie: 
 
Cristea, Sorin-Dicţionar de pedagogie,Ed.Litera-Litera Internaţional,Bucureşti, 2002; 
Popescu  M. -. “Implicarea comunităţii în procesul de educaţie”. Ed.Corint,2000; 
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Educaţia nonformalǎ 

 

Prof. Pǎun Ana-Maria 

 

Educaţia nonformalǎ “se realizeazǎ fǎrǎ stres, nu existǎ constrangeri”.                 

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr 
sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:  

- valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  

- oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, printr-un cadru mai flexibil, 
mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;  

- participare voluntară, individuală sau colectivă;  

- modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor prin gama largă de activităţi pe care le 
propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;  

- dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi;     

- formarea capacităţii organizatorice, de  autogospodărire, de management al timpului, de 
gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme;  

- un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de 
manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT etc.  

         Educaţia nonformalǎ are urmǎtoarele avantaje: 

- este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare solicitând în mod 
diferenţiat participanţii,  

- dispune de un curriculum la alegere, flexibil si variat propunându-le participanţilor 
activităţi  diverse şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de 
aspiraţiile lor,  

- contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a participanţilor, oferind 
activităţi de reciclare profesională, de completare a studiilor şi de sprijinire a categoriilor 
defavorizate sau de exersare a capacităţii indivizilor supradotaţi creează ocazii de petrecere 
organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea şi refacerea echilibrului psiho-
fizic,  

- asigură o rapidă actualizare a informaţiilor din diferite domenii fiind interesată să menţină 
interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor 
de  vârstă   şi  pregătirii lor  profesionale,  punând  accentul  pe  aplicabilitatea imediată a 
cunoştinţelor,  

- antrenează noile tehnologii comunicaţionale, ţinând cont de progresul tehnico-ştiinţific, 
valorificând oportunităţile  oferite de internet, televiziune, calculatoare,  

- este  nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea 
strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă,  

- răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente.  
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Metode de predare-învăţare interactivă în grup:  

• Metoda predării/învăţării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar); 

• Metoda Jigsaw (Mozaicul); 

• Citirea cuprinzătoare; 

• Cascada (Cascade); 

• STAD (Student Teams Achievement Division) – Metoda învăţării pe grupe mici; 

• TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda turnirurilor între echipe; 

• Metoda schimbării perechii (Share-Pair Circles); 

• Metoda piramidei; 

• Învăţarea dramatizată;  
 

 Strategii de auto-organizare, organizare, proiectare/planificare a activitatilor: 

a.  Alegerea activitǎţii in funcţie de nevoile grupului de elevi 

b. Consultarea educabililor in privinţa desfǎşurǎrii activitǎţii  

c. Programarea acţiunilor: corelarea obiectivelor cu acţiunea; precizarea duratei 

acţiunii, a programului orar, a locului desfǎşurǎrii, a numǎrului de participanţi, a 
responsabilitǎţilor grupului. 

d. Evaluarea rezultatelor parţiale si finale 

e. Pregǎtirea realizǎrii fiecarei secvenţe din activitate  

f. Pregǎtirea resurselor (umane, materiale) 

g. Valorificarea rezultatelor.   

          Dezideratele educaţiei nonformale sunt în stransǎ  legǎturǎ cu  realizarea urmǎtoarelor 
finalitǎţi:  

•  sǎ lǎrgeasc şi sǎ completeze orizontul de culturǎ 

•  sǎ creeze condiţii pentru “desǎvarşirea profesionalǎ sau iniţierea intr-o nouǎ 
activitate”,  

•  sǎ sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate,  

•  sǎ contribuie la recreerea şi la destinderea participanţilor precum si  la petrecerea 
organizatǎ a timpului liber,  

•  sǎ asigure cadrul de exersare şi de cultivare a diferitelor inclinaţii, aptitudini si 
capacitǎţi, de manifestare a talentelor.  

Strategiile, care reprezintă căile, mijloacele, procedeele şi tehnicile psihosocioeducative de 
formare şi educare ale grupului şcolar sunt, de asemenea, cele întâlnite la educarea tinerei generaţii 
în general şi la studierea grupului şcolar în special.  

Printre acestea, fără a le delimita, pot fi menţionate: psihodrama, sociodrama, jocurile sociale, 
simularea, aprecierea obiectivă a personalităţii;  observaţia, experimentul, ancheta (chestionarul),  
testele, conversaţia, studiul  de caz, lucrul în grup (echipă) sau cooperarea, simpozionul, masa 
rotundă, referatele-dezbatere, creativitatea în grup (brainstorming-ul), convingerea,  exemplul, 
adunările grupului, concursurile şi competiţiile. 
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ROLUL  ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 

 
 

Paun Mariana 
Scoala Gimnaziala Niculesti, 

 Gradinita nr. 4 Movila, Dambovita 
 
 
Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 

sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; copiii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele lor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe  iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, copiii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au. Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul 
îmbogăţirii experienţei de viaţă a copiilor.  

Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor Organizate la nivelul clasei sau 
școlii, cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.Vizitarea unui 
muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o situaţie de învăţare 
cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în funcţie de educaţia 
anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia. Legătura organică a procesului 
de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa educativă a acestor activităţi. Menţionăm că 
influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de caracterul lor variat. Prin conţinutul lor, 
excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter didactic. 

Organizate la nivelul clasei/grupei sau şcolii/gradinitei, cu participare benevolă, excursiile şi 
vizitele au drept scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea copiilor cu frumuseţile ţării. 
Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și ştiinţific al copiilor şi 
de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic de copii, 
înscrierea făcându-se în funcţie de interesul pe care-l manifestă acestia pentru o anumită activitate. 
La alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ţine seama de preocupările copiilor şi de nivelul 
lor de cunoştinţe.  

Varietatea activităţii în cerc constituie şi ea o condiţie a frecventării lui cu plăcere de către copii. 
Un rol important în educaţia copiilor îl joacă cercurile artistice. Cercurile contribuie semnificativ la 
descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii 
pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută 
a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în 
cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului 
trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale copiilor.  
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Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera copiilor. Scopul 
general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au 
ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei 
populare. 

Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi 
în iniţierea şi organizarea lor. 

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic 
şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  

 
 
 

1111



 
Relația grădiniță-școală-familie-societate 

 
 

Ed. Paun Mariana 
 
 
   Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor. 

 

Conceptul de parteneriat educaţional presupune colaborare, cooperare, comunicare eficientă, în 
scopul optimizării rezultatelor educaţiei. 

 

Este necesar un parteneriat real, activ, cu implicare din partea familiei. Parteneriatul educaţional 
se realizează între următoarele instituţii: familie, şcoală, comunitate, agenţi educaţionali-elevi, 
părinţi, cadre didactice, instituţii de cultură-biblioteci, muzee, centre de cultură şi alţi factori 
interesaţi în dezvoltarea instituţională şi are ca scop implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile de la grupă şi cele extracurriculare. 

 

Copilul este implicat in viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi de 
învăţare dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili cu diverse instituţii şi organizaţii din 
comunitatea în care trăieşte.Pentru eficientizarea proiectelor de parteneriat cadrele didactice vor 
contribui prin studiu individual, pavoazarea claselor, informarea părinţilor despre calendarul 
desfăşurării activităţilor, întâlniri informative. 

 

   Relaţia dintre grădiniţă şi părinţi poate fi consolidată prin: 

- şedinţe cu părinţii; 

- discuţii între cadrele didactice şi părinţi; 

- consultaţii cu părinţii; 

- implicarea părinţilor în acţiunile şcolii; 

- acţiuni de voluntariat. 

Parteneriatul grădiniţă- familie are rol în dezvoltarea personalităţii copilului. Organizarea 
consultaţiilor săptămânale cu părinţii pe teme educaţionale  are un rol important în procesul de 
educaţie. 

Voluntariatul reprezintă o practică de succes şi presupune organizarea acţiunilor de ajutor din 
partea părinţilor sau a altor agenţi care să sprijine grădiniţa şi copiii. De asemenea, părinţii se pot 
implica în desfăşurarea serbărilor şi în activităţile extraşcolare. 

Rolul cel mai important îl are educatoarea şi modul de iniţiere al parteneriatelor educaţionale 
benefice pentru copii, dar şi pentru grădiniţă, familie, comunitate. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ȊN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 
 

Prof. învăţământul preşcolar  PĂUNE ANA MARIA 
GRĂDINIŢA NR. 210,  BUCUREŞTI 

 
 
Aceste activităţi extracurriculare se realizează în grãdiniţã şi au ca obiectiv două componente: 
- o componentă intelectuală ce vizează satisfacerea setei de cunoaştere, capacitatea de creaţie, 

dorinţa de realizare şi autoafirmare a reşcolarului şi 
- o componentă distractivă de loisir, prin asigurarea unei atmosfere destinse, relaxate pentru 

educabil. 
Principalele caracteristici ale acestor tipuri de activităţi extraşcolare sunt: 
- participare nonobligatorie a preşcolarilor; 
- se pot desfăşura împreună cu colectivul grupei sau cu colectivul grãdiniţei; 
- selecţia poate fi realizată de către educatoare sau se bazează pe adeziunea şi interesul 

preşcolarului; 
- se fundamentează pe strategii de activizare a colectivului de preşcolari; 
- valorifică sintalitatea grupului şi mai puţin individualitatea fiecăruia; 
- presupun o proiectare, implementare şi evaluare organizate sistematic şi continuu; 
- pot antrena şi alte organizaţii, membrii ai comunităţii, părinţii, cu condiţia desfăşurării lor în 

incinta instituţiei. 
Activităţile extraşcolare desfăşurate în afara mediului şcolar se realizează în afara instituţiei de 

învăţământ, cu participarea grupei de preşcolari, a mai multor grupe de preşcolari sau a mai multor 
instituţii de învăţământ. Şi aceste activităţi au ca obiectiv component intelectuală amintită anterior, 
dar primează componenta distractivă, de loisir.   

Activităţile extraşcolare în afara mediului şcolar se definesc prin următoarele caracteristici: 
- se desfăşoară în diferite locaţii organizate în scopul atingerii finalităţilor propuse prin 

specificul activităţii; 
- presupun un plan de acţiune şi un grup de organizatori aprobat de conducerea grãdiniţei şi 

Inspectoratul Şcolar ; 
- presupun anumite costuri suportate de participanţi. 
 
Printre aceste activităţi extraşcolare amintim: 

 Excursiile şi vizitele didactice care reprezintă activităţi extracurriculare   
organizate, ce presupun deplasarea preşcolarilor în diferite locaţii (natură, instituţii) în vederea 

realizării unor obiective instructiv-educative în strânsă relaţie cu anumite teme din programa unei 
discipline sau a mai multor discipline. 

 Principalele puncte tari ale excursiei şi vizitei didactice sunt: 
- Asigură un suport informaţional, dar şi pragmatic pentru dobândirea, sistematizarea, fixarea şi 

chiar extinderea unor conţinuturi curriculare din programa şcolară; 
- Formează şi dezvoltă deprinderi specifice domeniului, dar şi deprinderi şi comportamente 

sociale; 
- Reprezintă mijloace de motivare a preşcolarilor, de stimulare a curiozităţii acestora; 
- Determină o mai bună comunicare şi relaţionare educatoare-copil, copil-copil, contribuind la 

creşterea coeziunii grupului; 
- Formează şi consolidează la copii trăsături pozitive de caracter; 
- Implică preşcolarul în mod direct în procesul predării, acesta devenind coparticipant activ al 

procesului instructiv-educativ; 
În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
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plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri.  

Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui 
comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
 

Prof. Pavel Carmen 
Școala Gimnazială nr. 1 Tg. Ocna, Județul Bacău 

 
 
 
Înainte de a intra în subiect, ar trebui să aruncăm o privire asupra definiției activităților 

extracurriculare. Cuvântul extracurricular este o combinație între prefixul extra care înseamnă ”în 
afară” și curriculum care se poate traduce prin ”a derula un curs”.  

Totuși, simplul fapt că joci fotbal cu prietenii în weekend nu înseamnă că desfășori activități 
extracurriculare. 

În manualele de specialitate definiția dată acestor activități este următoarea: ”activitățile 
extracurriculare reprezintă activități academice, sportive și artistice care se organizează la nivelul 
unității de învățământ, de regulă, pe nivel de clase, suplimentar față de disciplinele din planurile-
cadru de învățământ. De cele mai multe ori, acestea se organizează  în spațiile școlare din unitatea 
de învățământ după orele de curs.  

Dar care este scopul acestor activități? Ei bine, scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea 
unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 
și bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară și fructificarea talentelor personale. 

 
          Iată de ce sunt importante  activităților extracurriculare: 
 
- Îmbunătățesc performanța școlară. Unii elevi consideră că, participând la activitățile 

extrașcolare nu mai au timp pentru pregătirea temelor și astfel rezultatele școlare ar scădea. 
Totuși,activitățile extrașcolare pot duce la îmbunătățirea situației școlare, dar pot oferi și o altă 
perspectivă asupra școlii în general. Participarea la aceste activități te determină să-ți valorifici 
timpul cât mai eficient, te ajută să te concentrezi și să-ti stabilești prioritățile. 

- Creearea de perspective și interese.Când participi la activități diferite, ai posibilitatea de a 
explora domenii și pasiuni pe care nu ai fi crezut că le ai. Acest lucru te face să privești cu alți ochi 
viața. 

- Stimă de sine mai mare. Cu cât obții rezultate mai bune în activitățile care te pasionează, cu 
atât devii mai încrezător în propriile forte. De exemplu, dacă ești cu adevărat pasionat de  limba 
română și profesorul tău te încurajează să participi la diferite concursuri, atunci începi să te 
pregătești pentru acestea. Între timp dacă realizezi că  este chiar plăcut ceea ce faci și ești și  
talentat, atunci devii mai încrezător și pe viitor chiar poți să-ti asumi anumite riscuri și în alte 
aspecte ale vieții. 

- Oportunități sociale. În zilele noastre e tot mai greu să-ți faci prieteni și chiar dacă îi  
ai, aceștia sunt virtuali. De aceea cea mai bună cale de a-ți face prieteni este participarea la 

activitățile extrașcolare. Fiecare dintre aceste activități te ajută să-ți îmbunătățești competențele 
sociale atât de necesare atunci când ești în căutarea unui loc de muncă, de exemplu. 

- Pauze productive. Viața de elev  ar fi plictisitoare dacă ai face în fiecare zi aceleași lucruri: 
școală, teme și dormit, iar activitățile extrașcolare îți oferă amuzament. 

- Abilități esențiale de viață. Unul din cele mai mari avantaje ale activităților extracurriculare 
este oferă abilități reale pentru viață, dar nu se limitează doar la acestea: stabilirea de obiective, 
lucrul în echipă,planificarea timpului,rezolvarea de probleme, gândirea critică, vorbitul în public, 
conduita. Cu cât te implicit mai mult în astfel de activități, cu atât mai mult îți dezvolți aceste 
abilități de care ai atâta nevoie în viață. 
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Acestea sunt doar câteva din avantajele participării elevilor la activitățile extracurriculare. 
Există foarte multe astfel de activități  încât elevii pot alege ceea ce consider ei și părinții lor că li se 
potrivește mai bine. Ei pot participa la câte activități doresc în măsura în care timpul pentru studio 
nu le este afectat. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar 
2. https://iteach.ro/.../rolul-activitatilor-extrascolare-in-formarea-personalitatii 
3. Pedagogie generala - Gabriela C. Cristea 
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Festivalul meseriilor-o activitate extracurriculară! 

 
 

Prof. Pavel Corina Patricia 
 
 
Hai să vorbim despre activităţile extracurriculare şi importanţa lor! Ce sunt ele? De ce se fac? 

Cum se fac? Care sunt valenţele formativ-educative ale acestora? Cred că deja ştim cu toţii aceste 
lucruri...Şi mai ştim că sunt foarte îndrăgite de toţi preşcolarii şi elevii de toate vârstele. Mai ştim că 
învăţarea se realizează atât într-un cadru formal, cât şi într-un cadru informal sau nonformal. 
Activităţile extracurriculare urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul elevilor şi 
preşcolarilor pentru diferite ramuri ale ştiinţei, folosirea timpului într-un mod plăcut, atrag individul 
către socializare, contribuie la formarea personalităţii. 

În cadrul activităţilor extraşcolare, elevii învaţă să folosească diferse surse informaţionale, 
învaţă să înveţe, îi învaţă pe ceilalţi, se autodisciplinează. Activităţile extracurriculare au un caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din 
preşcolaritate, deoarece sunt factorii educativi cei mai accesibili acestora. Elevii pot învăţa 
experimentând sau unii de la alţii.  

Pe lângă valenţele educative şi de socializare, activităţile extraşcolare dezvoltă elevilor şi simţul 
civic, comportamentul moral, încurajează exprimarea liberă, duc la dezvoltarea gândirii critice, la 
toleranţă, la iubirea şi protejarea naturii, a semenilor, etc. 

Aceste activităţi pot lua diferite forme precum: concursuri, vizite, excursii, voluntariat, activităţi 
de ecologizare, competiţii sportive, ateliere de lucru, vizionare de filme, teatru sau spectacole,etc. 
Dar de ce nu pot lua forma unui festival? Şi mai exact „Festivalul meseriilor”! Şcoala noastră 
găzduieşte în cadrul „Săptămânii Altfel” de anul acesta, prima ediţie a „Festivalului meseriilor”. 
Activitatea este una de amploare, care a necesitat numeroase resurse umane atât din rândul 
profesorilor cât şi din rândul elevilor. Este o activitate realizată de elevi, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, pentru elevi. Atât elevii, cât şi profesorii au fost receptivi la această idee.  

Activitatea oferă informaţii de bază în ceea ce priveşte educaţia şi sistemul educaţional, cât şi 
informaţiile necesare pentru alegerea meseriei, a liceului, specializării cele mai bune în funcţie de 
dorinţele fiecăruia. Totodată oferă informaţii despre profilele existente în şcoala noastră, despre job-
uri, oportunităţi de carieră în diferite domenii, şi despre cele mai bune meserii pentru fiecare. 

Scopul acestui festival nu este doar de a iniţia elevii în domeniul educaţiei şi a muncii, ci este de 
a veni în sprijinul fiecărui elev care vrea să afle cât mai multe despre beneficiile profilelor şcolii 
noastre şi despre universul meseriilor.  

Toate informaţiile oferite sunt bazate pe experienţe personale ale elevilor mai mari, de liceu şi 
pe un atent studiu al pieţei muncii şi al evoluţiei economiei.  

Festivalul are rolul de a-i implica pe elevii de liceu să împărtăşească din experienţele lor elevilor 
de gimnaziu şi de a ajuta copiii cu sfaturi pentru un viitor mai bun, să-i motiveze să facă ceea ce-ţi 
doresc în viaţă. Este recomandat celor care încă nu s-au decis ce drum să aleagă pentru a-şi 
maximiza şansele de a reuşi în viaţă. 

Acest festival implică mulţi elevi, atât elevi de liceu, cât şi elevi de gimnaziu, stimulează 
creativitatea acestora, participarea la viaţă socială, interacţiunea între persoane, etc. În cadrul acestiu 
festival, liceenii au confecţionat materiale publicitare, pliante, afişe, au amenajat standuri, au 
realizat prezentări ppt pe profile şi specializările existente în şcoala noastră. Totul a fost o provocare 
pentru liceenii noştri care îi asteaptă cu drag pe elevii claselor a VIII-a să li se alăture în viaţa de 
licean. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. de istorie PAVEL EDUARD 
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Lespezi, com. Gîrleni, jud. Bacău 

 
  
 
Această problematică este una care ajută cadrele didactice și elevii să optimizeze procesul 

educațional mai eficient și cu rezultate bune. Activitățile extrașcolare, se concretizează în mai multe 
forme: cercul de istorie, excursia școlară, vizita, concursurile și olimpiadele școlare, aniversările 
unor evenimente din istoria națională și cea universală. Aceste activități completează ceea ce au 
studiat elevii la istorie și nu numai, în școală folosesc în mod plăcut și util timpul din afara orarului 
școlar al elevilor.  

O bună organizare și desfășurare a acestor activități, împreună cu confecționarea unor mijloace 
de învățământ și utilizarea celor din cabinetul de istorie, dotarea colțului muzeistic, întâlnirea cu 
veteranii de război, cu personalitățile cultural-politice sunt tot atâtea activități conexe. 

Ele oferă ocazii de completare și aprofundare a culturii generale și de specialitate, de formare a 
caracterelor oneste și ferme, a sentimentelor și convingerilor. Un rol hotărâtor îl are și creearea 
atmosferei de înțelegere, de încredere și de stimă reciprocă, în care să se îmbine armonios odihna 
activă cu convingerea utilității acestor activități, petrecerea plăcută a timpului liber cu participarea 
benevolă, cu seriozitate, cu tragere de inimă la atingerea obiectivelor pedagogice stabilite.  

În continuare am să mă opresc asupra rolului excursiei în cadrul acestor activități. Excursia 
temeinic pregătită și organizată, creează o atmosferă deosebit de favorabilă instrucției, educației, 
formării complexe a personalității elevului.  

Preferința pentru excursie, participarea sunt argumente suficiente pentru a demonstra că, elevii 
sunt interesați de a vedea și de a cunoaște cât mai multe lucruri noi, în mod direct că se simt 
deosebit de satisfăcuți și bucuroși de a-și petrece timpul în mijlocul frumuseții naturii. 

Excursiile au rolul de a dezvolta încrederea în posibilitățile proprii, formează conștiința 
răspunderii și responsabilității, excursiile pot fi clasificate ținând seama de mai multe criterii: pot fi 
grupate după mijloacele de transport: în drumeții sau cu trenul, cu microbuzul(autocarul), cu 
bicicletele; după loc și durată, ele pot fi locale (2, 3 ore) sau pe o durată mai mare și pe un traseu 
mai lung, depășind granițele județului; cu caracter sportiv și recreativ. 

De asemenea, în cadrul excursiilor se ”cimentează” relațiile de colaborare, colegialitate între 
cadre didactice, părinți, comunitate, biserică, etc. Elevii cunosc mai bine în cadrul acestor activități 
pe profesori, iar profesorii descoperă alte deprinderi, aptitudini, cunoștințe, trăiri la elevii lor pe care 
în alte condiții le pot scăpa.  

Excursiile și activitățile extrașcolare sunt primite și accesptate pozitiv și cu nerăbdare de către 
unii elevi, alții în schimb manifestă o anumită reticență și chiar respingere la aceste activități din 
diferite motive:  emoționale, sănătate și chiar financiare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar PAVEL ELENA LĂCRĂMIOARA 
Școala Gimnazială Jamu Mare 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt acele activități realizate în afara mediului școlar,în afara instituției 

de învățământ,cu participarea clasei,a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ, având ca obiectiv orientarea școlară și profesională. Astfel, aria de desfășurare a 
acestora e greu de delimitat. Pot fi organizate excursii, drumeții, vizite la diverse instituții publice, 
muzee, vizionarea unor spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, activități 
sportive, cluburi tematice, activități ecologice, serbări școlare, tabere etc. 

Rolul acestor activități este unul complementar celui școlii deoarece oferă posibilitatea de 
exprimare și explorare a identității,dezvoltă capitalul social al copiilor,ajută elevii la formarea unor 
atitudini pozitive față de învățare,duc la obținerea unor performanțe școlare mai bune și  la formarea 
abilităților practice a acestora. 

Aceste activități acționează și asupra stimei de sine,iar sentimentul de împlinire al elevului este 
mai ridicat. 

În politicile educaționale aceste activități ocupă un loc prioritar pentru că au un impact pozitiv 
asupra dezvoltării personalității elevilor și a integrării sociale a acestora. Toate aceste activități 
ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Prin participarea elevilor la astfel de activități se lărgește orizontul cultural al elevilor, 
completând cunoștințele însușite în cadrul orelor de curs cu noțiuni noi, se educă moralul și esteticul 
copilului. 

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi în 
mod corect timpul liber. Elevii sunt antrenați în inițierea,organizarea și desfășurarea unor probe 
practice. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri,valențe pozitive ale 
vieții,valori morale și nu numai. Dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerilor în actul 
decizional. 

Exemple de activități extrașcolare: 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii stimulează și orientează copiii spre aceste 

domenii. 
Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre frumusețile țării, 

artă și cultură.Îmbogățesc cunoștințele elevilor despre viața plantelor și a animalelor și încurajeajă 
exprimarea liberă a copiilor. 

Serbările școlare sunt evenimente importante în viața școlarului. Aceste serbări organizate de 
cadrele didactice oferă elevilor  răsplata pentru munca depusă cu rol de motivare a acestora. 

Concursurile școlare – o metodă extrașcolară care stârnește interesul pentru diferite arii 
curriculare și cu rol în orientarea profesională a elevilor. 

Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar,oferă cele mai eficiente modalități de 
formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibile sufletelor acestora. Dacă aceste activități sunt bine pregătite,sunt foarte 
atractive, stârnesc interes și produc bucurie. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în astfel de 
activități se supun  de bună voie regulilor și își asumă responsabilitățile. 

Prin aceste activități,dascălul are, la rândul său, posibilitatea să își cunoască elevii,să-i dirijeze și 
să realizeze obiectivul principal –pregătirea copilului pentru viață. În astfel de activități și formele 
de organizare sunt ingenioase și au caracter recreativ. Trebuința de a se juca, de a fi mereu în 
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mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm viața cu școala, iar succesul este garantat dacă 
ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea copiilor. 

Educația non-formală completează educația formală într-un cadru instituționalizat situat în afara 
sistemului de învățământ, dar și în interiorul acestuia,constitiund o punte între cunoștințele asimilate 
la lecții și informațiile acumulate informal. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor 
activ participativ, facilitând integrarea eficientă și rapidă a elevilor în colectivitate. Acestă integrare 
facilitează la rândul ei procesul de autocunoaștere. 

În concluzie, prin activitățile extrașcolare, educația urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre  aptitudini, talente, stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii precum și cultivarea unui stil de viață civilizat. 
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în ”Învățământul primar”, nr. 2, 3/2000, Ed. Discipol, București; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL DIN ȘCOALA NOASTRĂ 
 
 

Profesor- educator Pavel Felicia,  
Liceul Tehnologic Special ,,Ion Teodorescu” Slobozia, județul Ialomița 

 
 
Sistemul de valori al școlii este orientat spre cerințele curriculare, dar și spre  interesele și 

preferințele extracurriculare ale elevilor, oferind alternative atractive, de care  au nevoie pentru a 
crește într-un mediu ofertant și sănătos.  

Activitățile extrașcolare fac parte din categoria activităților deosebit de îndrăgite de copii. 
În școala specială, mai mult decât în învățământul normal, acestea au un rol deosebit în educația 

elevilor, deoarece contribuie la formarea autonomiei personale și sociale. 
Deplasările în afara școlii facilitează dezvoltarea capacității de orientare în apropierea unității de 

învățământ, pe traseul casă-școală sau spre anumite instituții/obiective  din cadrul localității: poștă, 
librărie, piață, biserică, spital, autogară, gară, parcul de joacă, muzeu etc. 

Nu ne limităm doar la scurte vizite, ci urmărim formarea comportamentelor adecvate în diverse 
medii și situații, în vederea adaptării copiilor la cerințele sociale și la acceptarea acestora, fără 
rezerve, de ceilalți membri ai comunității. Experiența ne-a demonstrat că, deși stadiile de dezvoltare 
pe diversele paliere ale personalității copilului cu deficiență mintală sunt inegale, aceștia răspund, în 
cele mai multe cazuri, mai eficient pe partea de socializare. Deseori, rezultatele îi impresionează în 
mod pozitiv pe cei cu care vin în contact. 

Activitățile extrașcolare sunt preferate de copii pentru că întotdeauna aduc elemente de noutate, 
care-i scot din rutinele zilnice. Ei știu că fiecare ieșire cu grupul clasei / în grup lărgit aduce cu sine 
surprize și bucurii. 

Le propunem copiilor înscrierea și participarea la proiecte educaționale realizate și 
implementate  de alte școli/instituții educaționale și, periodic, organizăm ateliere de lucru. Selectăm 
împreună lucrările cele mai bune și le înscriem în concursuri. Rezultatele primite din toate regiunile 
țării le-au adus multe satisfacții  copiilor și sentimentul lucrului bine făcut. În termeni pe înțelesul 
lor, le transmitem bucuria de a contribui la o bună imagine a școlii în care învață. 

Este al doile an în care organizăm în școală atelierul  de creație ,,Bucuriile Iepurașului!’’, cu 
materiale furnizate de Editura  D'Art.  

Atelierele de lucru organizate de Muzeul Agriculturii în preajma Sărbătorilor Pascale ajută 
elevii să intre în atmosfera tradițională a sărbătorilor și să valorifice în situații noi deprinderi și 
abilități de lucru formate la clasă, în procesul instructiv-educativ și de recuperare. Este una dintre 
situațiile în care conținuturile învățării, priceperile și deprinderile dobândite devin utile în viața 
reală.  

Activitățile extrașcolare cuprinse în Calendarul activităților educative și în Programul  ,,Școala 
Altfel” ne permit organizarea de acțiuni mai ample, la nivel de comisii metodice sau la nivel de 
unitate. 

Cu pasiune, meticulozitate, dăruire și implicare, pregătim pentru elevii noștri activități 
extracurriculare și extrașcolare menite să acopere  lipsa unor experiențe pe le care le oferă viața în 
familia naturală sau  în diferite medii naturale sau sociale. Anual, în Programul ,,Școala Altfel”, 
elevii claselor pregătitoare a X-a gimnaziu, împreună cu noi, profesorii- educatori coordonați de 
șeful comisiei metodice d-na Dima Valentina, merg în vizită la Fundația ,,New Life”, unde participă 
la activități fascinante.  

Tinerii rezidenți de acolo, absolvenți ai școlii noastre, le sunt prieteni copiilor, motiv pentru care 
directorul fundației, d-l profesor Istrate Marius, este o gazdă deosebit de primitoare. Elevii noștri au 
a experiențe de neuitat la fundație: au vopsit batice, au plantat pomi fructiferi, din care,  în anii ce au 
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urmat au cules fructe și au făcut dulceață, au gătit cozonaci tradiționali românești,  kurtos calacs etc. 
Anul trecut, când au făcut plăcinte, am mers într-o gospodărie țărănească mai întâi, unde au văzut 
animale de curte cu care s-au jucat, pe care le-au adăpat și le-au hrănit cu grăunțe și iarbă. Cu 
ajutorul gazdei, câțiva copii au muls căprițele.  

Din laptele muls,  la fundație, sub îndrumarea doamnei Dima, au învățat cum se face brânza. A 
urmat procesul preparării plăcintelor, cu toate etapele de lucru pe care le respectă gospodinele  în 
bucătărie. La final, ne-am delectat cu toții, savurând plăcintele făcute în echipă.  

La fel de meticulos au fost organizate, în fiecare an, de cei doi coordonatori,  toate activitățile 
desfășurate la fundație. 

Astfel de experiențe apropie copiii cu care lucrăm de normalitate și le permit o învățare firească,  
activă, atractivă  și de durată. 

Îi învățăm să iubească natura și să protejeze mediul înconjurător. Participăm la acțiuni 
comunitare prin  igienizarea spațiilor publice din preajma școlii. Îi învățăm să selecteze corect 
resturile menajere și să evite risipa  de mâncare, apă, curent electric sau de timp. 

Familiarizăm elevii în activități  extrașcolare cu specificul zonei în care locuiesc, dar și cu 
specificul altor zone ale țării.  

Anual, directorul școlii noastre, d-na profesor  Neagu Ioana Mădălina organizează, pentru cei 
mai merituoși elevi, excursii și tabere sponsorizate de  Orphan Aid. Elevii noștri au vizitat    Muzeul 
Național al Satului ,, Dimitrie Gusti”,  cu construcții țărănești din locurile de origine,  locul ideal de 
cunoaștere a unor forme de cultură tradițională de pe întreg cuprinsul țării.  

Taberele organizate în apropierea Brașovului și Sibiului le-au mărit vizibil orizontul cunoașterii. 
Au lăsat amintiri de neuitat, fapt ce-i determină pe participanți să se comporte exemplar în școală, în 
ideea că vor fi din nou selectați. Acolo îi vor aștepta din nou o mulțime de provocări, de activități 
atractive, de jucării, de concursuri și premii. 

Ieșirile în parcul de joacă facilitează și întăresc relațiile de prietenie între copii prin joc, 
comunicare pozitivă , relaxare și mișcare.  

Vizitele la grădinile zoologice din Călărași, București, Ploiești la Muzeul Național de Istorie 
Naturală ,,Grigore Antipa”, ca și celelalte activități extrașcolare au facilitat atingerea unor obiective 
curriculare  într-o abordare  transdisciplinară și integrată.   

Viziunea comună și munca în echipă pe care o desfășurăm ne ajută să păstrăm  încrederea și 
aprecierea elevilor noștri față de noi și față de insituție.  
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Cultivarea inteligenței emoționale prin activități extrașcolare 
 
 

Pavel Irina-Elena 
 
 
Este deja cunoscut faptul că succesul unei persoane în societatea actuală nu mai este direct 

proporțional cu acumularea informațiilor, ci cu gradul de inteligență emoțională și de creativitate. 
Inteligența emoțională (EQ), complementară potențialului intelectual genetic (IQ), presupune 
înțelegerea și gestionarea propriilor emoții, capacitatea de a fi empatic și de a socializa. 
Identificarea și acceptarea sentimentelor contribuie la formarea unei alte perspective asupra vieții  și 
la instituirea autocontrolului (Goleman, D., 2008).  

Toate aceste elemente implică un proces elaborat de autocunoaștere, care vizează configurarea 
unei personalități, ce se definește prin flexibilitate și adaptabilitate. În consecință, raportându-ne la 
conceptul lui Socrate - „Cunoaște-te pe tine însuți!”, apreciem că este foarte important ca o 
persoană să-și conștientizeze abilitățile pentru a le putea folosi constructiv. Nu de puține ori, fiind 
puși în situația de a ne identifica abilitățile, aptitudinile, constatăm că este foarte greu să le 
verbalizăm, chiar dacă acestea există în realitate, deoarece nu avem conștiința propriei valori. 
Așadar, „a ne cunoaște înseamnă a ști cu adevărat cine suntem și de ce elemente dispunem pentru a 
începe cucerirea propriei persoane.” (Steinberg-Guzman, D., 2010) 

Suntem de părere că activitățile extrașcolare contribuie în mod decisiv la dezvoltarea unei 
personalități armonioase, echilibrate, pentru că elevii experimentează situații diverse, care impun 
soluții diverse și un comportament flexibil, adecvat contextului respectiv.  

Programul „Școala Altfel” reprezintă cu adevărat o oportunitate, oferind posibilitatea elevilor, 
cadrelor didactice și părinților de a acționa într-un cadru nonformal, în sensul cultivării inteligenței 
emoționale a tuturor celor implicați. Pe parcursul acestei săptămâni dedicate activităților 
extrașcolare, i-am implicat pe liceeni în acțiuni diverse, analizând mai multe aspecte în ceea ce-i 
privește: motivația, abilitățile și aptitudinile intelectuale/ sociale - individual și la nivelul grupului, 
dezvoltarea inteligenței emoționale. De aceea, am optat pentru următoarele activități extrașcolare: 
vizionarea unui film despre discriminare, concurs de cultură generală, jocuri educative, participarea 
la un festival de teatru scurt și organizarea unei serbări tematice despre primăvară. Vom încerca să 
evidențiem în linii generale motivele care s-au aflat la baza acestor alegeri de activități.  

Cultura cinematografică reprezintă un punct de referință pentru elevii de liceu. Aceștia sunt 
consumatori de filme, le vizionează cu plăcere, însă ei trebuie îndrumați spre a viziona filme de 
calitate pentru a-și lărgi universul cunoașterii. Un film despre discriminare este un preambul potrivit 
pentru diferite teme adiacente de reflecție: ce înseamnă discriminare, cum se manifestă, care sunt 
cauzele/ soluțiile, cum și când ne însușim toleranța, empatia și limitele ei; se știe faptul că „numai 
învățăturile însușite prin reflecție sănătoasă rămân fixate în conștiință și permit construirea unui 
edificiu de cunoștințe bine închegate”. (Steinberg-Guzman D., 2010) Apreciem că, în acest fel, 
liceenii s-au confruntat cu realitatea într-un cadru securizat, în care au putut face schimb de idei, și-
au dezvoltat gândirea critică, învățând toleranța și empatia, cultivând respectul pentru alegerile celor 
din jur, care nu le aduc atingere în vreun fel.  

Concursurile de cultură generală reprezintă pentru elevi o zonă de real interes, deoarece, 
răspunzând provocărilor, se simt valorizați, conștientizează că pot, știu, sunt capabili fără ajutor 
extern. Aceste activități nu trebuie să încurajeze o competiție acerbă, ci trebuie să stimuleze 
inițiativa și dorința de cunoaștere, în ciuda dificultăților. Astfel, elevii învață să depășească eșecul și 
să-și cultive dorința de cunoaștere prin acțiuni independente.  

Jocurile cu substrat educativ sunt în acord cu așteptările elevilor, indiferent de vârstă. A învăța 
în joacă, experiențial, este calea cea mai plăcută de a accede la informații. Elevii își pot însuși astfel 
noțiunile, participând cu emoție la activitățile extrașcolare. Aceștia devin actanții principali. 
Descoperim astfel care sunt nevoile lor, așteptările, cum se simt, cum acționează spontan prin 
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intermediul exercițiilor de autocunoaștere, de cooperare și comunicare, de creativitate, de energizare 
și de spargere a gheții, de formare a grupurilor. Jocul în sine prezintă mai multe avantaje: învățare 
bazată pe acțiune, experimentare, responsabilitate, experimentare, memorare, motivație intrinsecă, 
egalitate, ancorare în realitate, dezvoltarea unor abilități. 

Alegerea participării la un festival de teatru nu a fost deloc întâmplătoare. Prin artă se comunică, 
desigur, adevărata emoție. Liceenii s-au transpus în piesele pe care le-au vizionat și  s-au confundat 
pentru câteva momente cu personajele interpretate, experimentând situații de viață și câutând 
soluții. A merge la teatru implică dezvoltarea mai multor segmente ale unei personalități: adecvarea 
conduitei, înțelegerea profundă a mesajului, autoanaliză în raport cu mesajul, socializare, 
configurarea valorilor autentice. În urma receptării pieselor de teatru scurt, elevii de liceu și-au 
exprimat ei înșiși dorința de a deveni actori într-un spectacol similar. Este bine știut faptul că 
actoria, nu neapărat la nivel profesionist, eliberează trăirile, emoțiile, cultivă personalitatea și 
îmbunătățește considerabil modul de exprimare în public, abilitățile oratorice, crește încrederea în 
sine. 

Ultima activitate din săptămâna „Școala Altfel” a fost dedicată primăverii, evenimentelor care 
marchează acest anotimp, concretizându-se printr-o serbare tematică. Au fost invitați părinții și 
cadrele didactice. S-a urmărit cultivarea aptitudinilor artistice și a creativității elevilor, dezvoltarea 
comunicării interpersonale, consolidarea relației cu părinții și implicarea acestora în actul 
educațional, comunicarea cu cadrele didactice într-un cadru nonformal, facilitarea unei relații 
armonioase elevi – părinți - cadre didactice prin lărgirea ariei de cunoaștere, comunicare asertivă și 
valorizarea celor implicați.  

Toate activitățile extrașcolare au avut scopul de a oferi elevilor posibilitatea de a se cunoaște, de 
a se descoperi într-un alt context decât cel formal, în care de multe ori rămânem blocați. Acțiunea și 
practica propriu-zisă sunt singurele modalități de a-i pune în valoare pe elevi: „Nimeni nu este lipsit 
de calități, de un potential ascuns, o virtute, o putere pe care o poate utiliza puțin câte puțin, 
transformând-o în cele din urmă într-un torent de energie și fericire. Cu toții avem valori, unele 
cunoscute, altele bănuite și altele cu totul ignorate.” (Steinberg-Guzman D., 2010) 

Este limpede faptul că educația ar trebui să se axeze, încă din familie, pe componenta 
emoțională a inteligenței, deoarece aceasta va ajunge să facă diferența între un om obișnuit și unul 
de succes. Cumulul de trăiri, intensitatea și gestionarea acestora reprezintă culmea desăvârșirii unui 
caracter: „... există un cuvânt de modă veche, care definește toate calitățile pe care le reprezintă 
inteligența emoțională, anume caracter, iar leagănul caracterului este autodisciplina; o viață plină de 
virtuți (...) se bazează pe autocontrol.” (Goleman, D., 2008) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                     
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI 
PROF. ÎNV. PRIMAR PAVEL IULIANA MARCELA 

 

 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes,                                       

într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.” - afirma J. Bruner. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.    

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ.    

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. 

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 
 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor.   
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale.  

Un studiu al lui J. Eccles și B. L. Barber (1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 

rezultatelor și performanțelor școlare; 
 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 

urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 

elevilor participanți.  
 Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând  
cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie 

un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, 
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disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare 
reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, 
sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar Pavel Viorica 
Liceul de Arte “George Georgescu” Tulcea 

 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împletim 
învățătura cu jocul. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale sale este jocul. Dacă avem grijă ca 
obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi 
elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Elevii se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, se autodisciplinează.  

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
şcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea 
de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.             

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Ar fi bine să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independent, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate este însă important ca orice profesor să 
fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stimuleze interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
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desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ar fi bine ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să 
reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative,  de relaxare. 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR NONFORMALE 
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Şcoala Gimnazială ,,Sorin Leia” Tomeşti, Timiş 

 
 
 “Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”). 

Activităţile nonformale,, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. 
Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Este necesar să abordăm o nouă concepţie asupra copilului şi a învăţării în general, să avem o 
viziune constructivă, să-l ajutăm să se cunoască mai bine, să-l încurajăm să aibă încredere în el şi în 
forţele lui făcându-l în acest fel participant activ la propria lui formare. Elevul trebuie să-şi 
descopere disponibilităţile şi să le valorifice la maximum. Problematica educaţiei dobândeşte în 
societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate 
domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 
obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate  în afara activităţilor obligatorii. Ele sunt activităţi 
extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice. Astfel, fără a nega 
importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, 
adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva decat să contribuie la transformarea copiilor 
noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.    

Activităţile de acest gen  cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al 
vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
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fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, şcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi 
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen si modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei.  

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările şi spectacolele  constituie o alta formă de activitate extracurriculară, prin care 
copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul ca ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează permanent la afectivitatea copilului. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate  contribuie, 
prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la formarea 
în sufletul copiilor a unor sentimente morale care se vor transforma în convingeri ferme pe 
parcursul procesului instructiv-educativ.             

În concluzie putem spune că activitatea nonformală e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, 
în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
 

NECESAR DE MATERIALE  PENTRU BUNA  DESFĂŞURARE A  ACTIVITĂŢILOR: 
 

 frunze uscate; 
 borcane cu: dulceaţă, compot, murături; 
 fructe de toamnă; 
 cărţi religioase cu imagini; 
 icoane; 
 cărţi de: poveşti, poezii, cântecele şi diferite serbări; 
 semne de circulaţie; 
 hârtie pentru cadouri şi fundite; 
 C.D-uri, DVD-uri cu temele abordate; 
 fişe individuale de muncă; 
 caietele speciale; 
 plastilină, planşete; 
 acuarele, suport plastic. 

 

Pe parcursul anului şcolar vor mai fi desfăşurate activităţi ca: 
1. Vizionare de spectacole pentru copii;  
2. Participare la diferite concursuri pe plan: local, judetean şi naţional prin intermediul 

simpozioanelor şi a concursurilor lansate pe anumite teme;  
3. Ieşiri în natură şi  jocuri libere;  
4. Sărbătoarea zilelor de naştere  a copiilor;  
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5. Participări la evenimente pentru copii;  
6. Participări  la manifestări organizate de comunitatea locală cu ocazia diferitelor evenimente.  
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului 

prescolar, 3-4/2006,  
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 

« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 

Bucureşti, 2007 
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ROLUL PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE                                         
ÎN DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR ELEVILOR 

 
 
 

Prof. Păduraru Constantin-Eugen 
C. T. C. ,,N. V. Karpen,, Bacău 

 
 
 
Parteneriatele educaționale trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii şi a 

clasei de elevi. Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta 
elevii să atingă succesul şcolar şi mai târziu în viaţă. 

  
În cadrul programului ,,Școala Altfel-Să știi mai multe, să fii mai bun!,,  am dorit ca la nivelul 

clasei de elevi, să realizez o implicare activă a elevilor în cadrul unei activități extrașcolare dedicate 
cunoașterii mediului înconjurător.  

 
Astfel, am inițiat un parteneriat educațional cu Complexul Muzeeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion 

Borcea,, Bacău.  
 
Acest parteneriat educațional a constat în organizarea unei activități care să contribuie la 

consolidarea bagajului de cunoștințele a elevilor privind noțiuni referitoare la mediul înconjurător.  
 
Activitatea s-a bazat  pe prezentarea unor date concrete de către muzeografii instituției pe care 

am vizitat-o, astfel încât elevii au descoperit patrimoniul  deosebit al florei și faunei din țara noastră.  
 
Scopul activității a fost acela de a  dezvolta interesul elevilor privind  cunoaşterea şi protejarea 

mediului înconjurator, includerea liceenilor din cadrul instituției noastre în activităţi 
extracurriculare desfăşurate în parteneriat cu instituţii publice locale. 

 
Elevii pot fi puși în valoare prin implicarea în activităţi care să le facă plăcere, beneficiind de 

spaţiul armonios întâlnit în diferite instituții de interes public.  
 
Activitatea în care s-a reușit implicarea elevilor clasei, a reprezentat o cale de cunoaştere activă 

a lumii înconjurătoare, valorificând totodată cunoștințele însușite de către elevi în timpul orelor de 
curs. 

 
Activităţile extracurriculare au rolul de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 

util. Oricât ar fi de importantă  educaţia curriculară, aceasta nu epuizează sfera influenţelor pozitive 
exercitate asupra elevilor de către educaţia  realizată prin intermediul activităţilor extracurriculare. 
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL 
 ,,ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI,, 

MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ  
ÎN DOMENIUL EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

 

 
Prof. PĂDURARU GEORGETA 

C. S. E. I.  Nr. 1 BACĂU 
 
 
INFORMAŢII DESPRE PROIECT  
 
A 1. Titlul proiectului: ,,Împreună suntem mai puternici,, 
 
Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei care reprezintă o pârghie 

importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a elevilor, starea  de sănătate a 
acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în şcoală. Iniţierea 
acestui parteneriat cu Crucea Roşie Română-Filiala Bacău, vine în întâmpinarea nevoilor 
fundamentale de educaţie ale oricărui elev, iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie 
esenţială pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului. Astfel se va urmări promovarea 
cunoştinţelor  corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi 
indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.  

 
A 2. Domeniul în care se încadrează proiectul 
 
Domeniul educaţie pentru sănătate 
 

B. Rezumatul proiectului 
 
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate în proiect: 27 de elevi din clasele I-IV; 

70 de elevi din clasele IX-XII; 6 cadre didactice; 1 specialist C.R.R; 7 voluntari CRR. 
b. Beneficiari indirecţi 
- părinţii copiilor  implicaţi în proiect 
- comunitatea locală 
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
- Documentarea 
- Întocmirea  propunerii de proiect educative 
- Promovarea proiectului ,,Împreună suntem mai puternici,, 
 
Desfăşurarea proiectului: 
 
- decembrie 2018: Activitatea ,,Sănatatea e pe primul loc,, - activitate de informare  privind un 

stil de viaţă sănătos; 
- aprilie 2019: Activitatea ,,Mâncăm sănătos-trăim sănătos,, - activitate de informare privind 

cunoaşterea regulilor de alimentaţie sănătoasă  
- Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului. 
 

C. Prezentarea proiectului 
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Argument  
Sănătatea este o problemă socială, economică, precum şi o problemă ce vizează drepturile 

omului. Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului şi respectiv, ale 
copilului.  

Şcoala îi învaţă pe copii cum să se poarte în societate, cum să se raporteze la ceilalţi semeni, 
cum să trăiască frumos  şi sănătos. 

 
 
Scopul proiectului  
Scopul proiectului este acela de a dezvolta cunoştinţele elevilor din C.S.E.I.Nr.1 Bacău în ceea 

ce priveşte menţinerea stării de sănătate, prevenirea îmbolnăvirilor, precum şi întărirea relaţiilor 
interumane. 

 
Obiective 
- Colaborarea părţilor în vederea dezvoltării unor activităţi de dezvoltare a responsabilităţii faţă 

de menţinerea sănătăţii; 
Evaluarea proiectului  
a.  Indicatori calitativi 
- creșterea numărului de elevi  din școală care participă la activitățile de educație pentru sănătate 
b. Indicatori cantitativi  
- creșterea numărului de participanți la activitățile desfășurate în parteneriat de către C. S. E. I Nr. 1 

Bacău cu alte instituții școlare. 
 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Cozma Adrian-,,Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale, Editura RAR, 

Bucureşti, 2008 
2. Creţu Virginia-,,Incluziunea socială şi şcolară a persoanei cu handicap,, Editura Printech, 

Bucureşti (2006); 
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„SĂ NE IMPLICĂM CU RESPONSABILITATE 
ÎN VIAȚA CELOR DE LÂNGĂ NOI” 

 
 

Profesor învățământ preșcolar: Păduraru Angela 
Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești 

 

Motto: Nimic nu este greu dacă vrei cu adevărat! 

Voluntariatul înseamnă  realizarea benevolă și gratuită a unor acțiuni având drept obiectiv 
sprijinirea altor  oameni,  susținerea unei  idei ori   dezvoltarea  unui  proiect. 

 
Voluntariatul poate fi perceput  din mai multe unghiuri, astfel: 
"Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes 
public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 
drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, 
religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

( Legea nr.339, 17 iulie 2006). 
“Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare” (Tracker). 
“Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoana cu intenția de a ajuta și  fără   a 

urmări un câștig financiar imedia” (Scheier). 
Voluntariatul reprezintă o latură fundamentală a societății umane. El însuflețeste cele mai 

importante aspirații ale omenirii - pacea, oportunitatea, libertatea, siguranța și dreptatea. 
În această eră  a globalizării și a modificărilor interminabile, lumea devine din ce în ce mai mică, 
mai interdependentă, mai complexă. 

Să fii voluntar este un lucru foarte important atât pentru noi, ca dezvoltare profesională, dar mai 
ales pentru viața noastră. Vom învăța lucruri care ne vor ajuta în toate aspectele vieții, cum ar fi: 
munca în echipă sau responsabilitatea, compasiunea și rabdare în tot ceea ce facem. 

Cert este că, nu poți cumpăra de  nicăieri, oricâți  bani ai avea, ceea  ce  poți  primi  din 
experiența, învățăturile, practica, schimburile cu persoane ce au educație,  cultură, pasiuni și 
interese diferite. 

În același timp, dacă dăruiești ceva din tine  cum ar fi: timp,  bani, experiență,  grijă,  iubire, 
idei, sprijin, dacă înveți câte ceva despre viață, dacă te implici chiar și puțin, adaugi personalității 
tale ceva ce valorează enorm și care nu se poate măsura. Am pierdut mult în acest domeniu în 
perioada anterioară,ceea ce presupune impunerea recuperării, cu sprijinul generațiilor tinere, care 
beneficiază de oportunitatea de a primi și a dărui.  

 

Este necesar să fim convinși că voluntariatul este o forță creativă care:  
 

- edifică  comunități sănătoase și puternice ce  apreciază demnitatea tuturor persoanelor  
- educă  persoanele să își exercite drepturile ca ființe omenești  și astfel să își ușureze viețile  
- ajută la rezolvarea  problemelor sociale, culturale și a celor ce țin   de mediu;   
- construiește o societate mai umană , mai justă  prin colaborare la nivel mondial; 
- necesită  implicarea întregii comunități în găsirea  și rezolvarea  propriilor probleme;  
- pune la dispoziție  o voce celor care nu pot sa se reprezinte singuri;  
- oferă altora puterea,modalitatea prin care ar putea fi voluntari;  
- oferă posibilitatea de a achiziționa  cunoștințe inedite și abilități,dar și  de a își dezvolta la 
maximum potențialul, încrederea în sine și creativitatea;  
-  face cunoscută  solidaritatea  pe plan familial, comunitar, dar și pe plan național și global. 
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„Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de om  ești, 
care îți sunt părerile  ori ce vrei sa devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o câștigi  prin 
trudă. Respectul față de tine și față de alții  îl câștigi prin responsabilitatea cu care iei decizii, 
indiferent de natura lor.Al doilea element specific  al voluntariatului este comunicarea. Prin 
voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă abilitatea de comunicare. 

Frontierele  ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, obstacolele  întâmpinate în crearea 
unor legături de prietenie sunt spulberate.Voluntariatul  reprezintă apartenența la un grup, un grup 
care devine în scurt timp o familie, iar relațiile, deși sunt de natură profesională, devin și personale. 
Sub imensa  umbrelă a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol extrem de  important. 

Voluntariatul construiește  punți între oameni și comunități. Fără să vrem, suntem nevoiți să 
socializăm în viața de zi cu zi pentru a putea exista. Însă voluntariatul ne învață tehnici și metode de 
socializare astfel încât timiditatea, teama și frica să dispara, toate acestea ajutând la dezvoltarea  
noastră din punct de vedere professional. 

În comunitatea noastră se desfășoară Programul Afther School în incinta Congregației surorilor, 
unde am participat și noi ca voluntari.Acolo am sprijinit elevii în efectuarea temelor, dar și în  
relațiile interpersonale.Nu este nimic mai măreț, mai frumos ca zâmbetul unui copil,în semn de 
mulțumire,căci suflete curate, nevinovate,naive, sincere sunt  predispuse la necazurile sau 
necesitățile vieții.Bineînțeles că în acest centru sunt selectați elevi cu o situație materială  precară, 
dar și elevii care nu beneficiază de ajutorul parinților din diverse motive.Suntem intrigați de cursul 
societății de astăzi,iar aici mă refer greutățile cu care se confruntă  cei nevoiași și nu numai. 

Ce putem face? Întradevăr, prin voluntariat putem schimba ceva.A oferi, a sprijini,a dărui o 
parte din tine fără să ceri ceva în schimb este punctul forte al voluntariatului.Cu atât mai mult, cu 
cât interacționezi cu cei ce necesită ajutor,cu atât personalitatea ta se schimbă, sufletul tău devine 
mai curat, mai optimist, mai plin de speranță. 

Împreună cu surorile, anul trecut, am inițiat  și realizat un proiect prin care preșcolarii au donat 
haine și jucării pentru cei nevoiași.Cu cât entuziasm au primit cei mici vestea!A II-a zi au venit 
“încărcați” și am pornit voioși spre centru. Exuberanța, veselia , speranța că alții se vor bucura de 
darurile lor  ne-au contaminat rapid și pe noi, adulții. 

Un alt moment,cel puțin la fel de înălțător ca primul, a fost atunci când am confecționat felicitări 
pentru bătrânii satului.Doar ideea că vor vedea pe chipul bătrânilor un zâmbet, îi însuflețea 
continuu. 

 
 

Ajutându-i pe alţii,transmiţând emoţii,dăruind,fiind alături  şi trăind bucurie cât şi tristeţe nu faci 
decât să te descoperi pe tine,înainte de a-i descoperi pe alţii. 

Fiecare om este important, şi fiecare om poate face ceva pentru schimbarea în bine,însă e nevoie 
de dorinţă.  Cu siguranţă  nu putem schimba lumea singuri, dar împreună putem realiza lucruri 
frumoase pentru semenii noştri. 

 
“Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea”. 

 

Bibliografie: 
 

Revista Învăţământul Preşcolar, 3-4, Ed. Arlequin,2008 
Revista Învăţământul Preşcolar, 3-4, Ed. Arlequin,2011 
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AMINTIRI DIN EXCURSIE 
 
 

Grădiniţa cu P. P. Nr. 2 Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 
Educatoare: Pădurean Claudia Florina 

 
 
Am organizat cu copiii o excursie de 3 trei zile în localitatea Nucşoara (zonă de munte cu multe 

păduri). Fiecare zi a însemnat ceva nou pentru copii: drumeţii pe munte, prin păduri umbroase de 
foioase şi conifere. Au observat frumuseţile naturii, am desfăşurat lecţii de cunoaştere a mediului 
(capitolul Medii de viaţă: Pădurea) în timpul cărora elevii au învăţat să deosebească copacii după 
trunchi şi frunze, să descopere asemănări şi deosebiri între brad şi molid, stejar şi fag sau arţar,  au 
observat muşchii şi lichenii de pe scoarţele copacilor, au comparat părţile componente ale copacilor. 
S-au bucurat de frumuseţea şi freamătul pădurii în minutele de odihnă în care au fost îndemnaţi să 
asculte în linişte sunetele pădurii (foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, susurul izvoarelor). La 
marginea pădurii am organizat jocuri sportive, jocuri muzicale. În timpul plimbării prin pădure, 
copiii au strâns frunze, crenguţe, ghinde, conuri de brad (folosite mai târziu la confecţionarea 
machetei pădurii şi a altor obiecte).  

Copiii au fost învăţaţi să facă fotografii, să descopere frumosul din natură, să surprindă imagini 
inedite, să privească şi apoi să redea în creion şi culoare locurile care le-au plăcut cel mai mult. În 
pensiune, elevii îşi ocupau timpul cu aranjarea plantelor în caiete speciale pentru presat, să deseneze 
copaci, să se joace şi să cânte cântecele învăţate în drumeţii sau la şcoală. A doua zi, pe valea 
Râului Doamnei (care străbate pădurea Nucşoara), am organizat o acţiune de colectare a deşeurilor 
întâlnite cu o zi înainte. Copiii au remarcat că nu putem găsi un loc de odihnă fără gunoaie şi au 
propus să intre în acţiune. O parte dintre elevi sunt şi membri ai Patrulei Eco. Acţiunea a avut un 
mare impact asupra lor, deoarece au surprins în desen şi această acţiune ca una care le-a plăcut 
foarte mult.  

În excursia la Pădurea Trivale din Piteşti şi la Grădina Zoologică am completat acţiunile 
programate (lecţii de cunoaştere a mediului, de literatură, de abilităţi şi de educaţie plastică) cu o 
întâlnire cu un pădurar care le-a povestit copiilor lucruri interesante despre pădurea din Piteşti. Le-a 
arătat cabana în care stă pădurarul şi i-a făcut să înţeleagă rolul unui pădurar. Copiii au pus întrebări 
despre tăierea copacilor, despre animale, curiozitatea lor nestăvilită fiind cu mult tact satisfăcută de 
pădurarul pe care copiii l-au asemuit cu Moş Crăciun.  

La Grădinile Zoologice, copiii au aflat care sunt animalele care trăiesc în pădurile noastre şi care 
nu, cum arată şi unde îşi fac adăpostul, cu ce se hrănesc.  

La marginea pădurii, în poieni, după curăţarea locului de gunoaie, copiii desenau şi se jucau 
„de-a copacii”. Activităţile muzicale au fost şi ele diverse, instruind copiii să asculte, să 
deosebească sunetele muzicale de zgomote, ciripitul păsărilor poate fi imitat, copiii luându-se la 
întrecere cu ele „Să cântăm şi noi ca ele!”.  

Toate acţiunile în pădure, în excursii şi drumeţii, şi-au atins obiectivele propuse şi au fost 
completate cu alte activităţi la şcoală, în timpul lecţiilor sau în activităţi extraşcolare.   Pe măsură ce 
învăţau alfabetul, copiii căutau nume de copaci cu fiecare literă şi aşezau literele într-un copac – 
colaj realizat în timpul orelor de abilităţi practice.  

Folosind tabla inteligentă Smart board, am realizat jocuri interactive atractive: Caută păsările 
pădurii şi ascultă glasul lor, Ghici ce e? Dezleagă corect rebusul! etc. Am realizat împreună cu 
elevii o schemă tip ciorchine despre habitatul pădurii şi importanţa ei. 

 Au urmărit o serie de materiale ppt şi video despre pădure: Pădurea – casa vieţuitoarelor, Şi 
pădurea doarme (în timpul iernii), Despre pădure, Pădurile noastre etc.  

Elevii au întocmit portofolii despre pădure şi le-au susţinut oral în faţa colegilor de la alte clase 
(în cadrul unei activităţi extraşcolare demonstrative). 

A fost o experienţă frumoasă cu multe surprize atât pentru copii cât şi pentru noi. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în procesul educațional 

 
 

Profesor învățământ primar Pătrașcu Cornel 
Profesor învățământ primar Ursache Anișoara 

Școala Gimnazială nr. 81 
 
 

Educația extracurriculară îți are rolul de a forma personalitatea copiilor indiferent de vârstă. 
 Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viată civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i in contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile personale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activitati extrascolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 

de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de 
a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală astfel stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor și spectacolelor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

Se ştie că începand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere 
etc. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu 
realitatea și percep, prin acţiuni directe, obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate 
în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii își pot forma sentimentul de 
respect și dragoste față de natura, față de om și față de realizările sale. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui civică. Ea  este cea 
care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 
îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind noi cunoştinţe și experiențe. Excursia reprezintă finalitatea unei 
activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile, nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi, ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural . 

Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului. Aceste mici 
serbari, organizate de către cadrele didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă si au un 
rol de motivare.  

Concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a trezi interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare avand o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, făcându-le cunoscute 
toate posibilitățile pe care aceștia le au. Concursuri de tip olimpiade școlare pot oferi cea mai buna 
sursa de motivatie, determinând elevii să studieze în profunzime și prin urmare să obțină rezultate 
mai bune la școală. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în 
clasă.  
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Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. 
Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

 
Activitățile extracurriculare sunt apreciate atat de către copii, cât și de factorii educaționali în 

măsura în care: 
 

 valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 
 organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la 

optimizarea procesului de învățământ ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
 copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; 
 participarea este liber consimțită, necodiționată, constituind un suport puternic pentru 

o activitate susținută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfașurată în grup; 
 sunt caracterizare de optimism și umor; 
 creeaza un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
 urmaresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

 
 
Bibliografie: 
 
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   

primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 
 
 

1139



 

Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 
 

Prof. Pătrăuță Ioana – Lucia 
Liceul Tehnologic „Stefan Hell“ Sântana 

 
 
Activitățile extrașcolare sau extracurriculare se referă la ansamblul activităților cu scop educativ 

organizate la nivelul instituțiilor de învățământ în afara orelor de curs. Aceste tipuri de activități se 
pot realiza în grupuri de elevi sau individual. Ele au rol deosebit de important deoarece în 
dezvolatarea fizică și psihică a elevilor, scopul lor este acela de a completa formarea personalității 
elevilor.  

Ele pun accentual pe competențele sociale și personale  în afara formelor de educație formală 
precum: apartenența la un grup organizat și munca în echipă, deprinderi de a învăța cum să înveți cu 
plăcere, strategii de lucru eficiente, dezvoltarea spiritului de competiție, descoperirea unor abilități 
și talente ascunse, etc.   

Proiectarea activităților extracurriculare cuprinde cinci etape: selectarea finalităţilor, scopurilor 
şi obiectivelor ce se doresc a fi atinse prin procesul de implementare a activităţilor extracurriculare; 
alegerea experienţelor extracurriculare necesare atingerii finalităţilor educaţionale, planificate şi 
organizate în prealabil, conform caracteristicilor situaţiei educaţionale, finalităţilor urmărite, 
conţinuturilor curriculare, dar mai ales, particularităţilor de vârstă şi individuale ale educabililor; 
alegerea conţinuturilor prin intermediul cărora este oferită experienţa de învăţare, conform unor 
criterii de selecţie mai puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă, centrate pe nevoile şi interesele 
educabililor; organizarea şi integrarea experienţelor şi conţinuturilor în activităţi specifice cu 
caracter extra-curricular; evaluarea eficacităţii tuturor aspectelor din fazele anterioare, ca necesitate 
pentru eficientizarea şi optimizarea activităţilor extra-curriculare.  

 
Modalităţile de evaluare a activităților extra-curriculare sunt: 
 
 evaluarea realizată de către principalele categorii de persoane care vor fi implicate în 

activităţile extracurriculare; 
 evaluarea prin testarea efectivă în practică a proiectului extracurricular, pentru a-i certifica 

eficienţa. 
 

Implementarea activităţilor extracurriculare impune particularizarea activităţilor iniţiate la tipul 
şi specificul activităţii avute în vedere şi a colectivului de elevi vizat. Astfel, ele pot fi clasificate în 
funcție de locul desfășurării lor, de grupul țintă vizat, de finalitatea urmărită și de dimensiunea 
educațională dominantă. În funcție de locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia 
care le gestionează, le putem clasifica în: activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de 
învăţământ, dar în afara clasei şi a lecţiilor; activităţi extracurriculare desfăşurate în afara 
instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa acestora; activităţi extracurriculare desfăşurate în 
instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii educative; activităţi extracurriculare desfăşurate 
în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii educative.  

În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare pot fi: 
activităţi cu întreaga clasă de elevi; activităţi realizate pe grupe de elevi; activităţi individualizate. În 
funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: activităţi cu caracter predominant 
informativ și activităţi cu caracter predominant formativ. În funcţie de dimensiunea educaţională 
dominantă, activităţile extracurriculare sunt în principal activităţi de educaţie intelectuală precum: 
culturale, sportive, artistice, de educaţie morală. 

Activitățile extrașcolare înseamnă în primul rând relaxare și implicare voluntară. Elevii sunt cei 
care de multe ori solicită implementarea unor asemenea activități și de aceea fiecare cadru didactic, 
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chiar dacă este sau nu profesor diriginte ar trebui sa ia în calcul organizarea lor cel puțin o dată pe 
semestru.  

Rezultatele nu vor întârzia să apară și cu siguranță vor deschide apetitul pentru altele asemenea 
modalități de completare a formării personalității tinerilor noștri.   

 
 
Bibliografie: 
 
1. Wheeler D.K., „Curriculum process” (1967), University of London Press Ltd. 
2. Goodson Ivor, „Studying curriculum. Cases and Methods” (1994). 
3. http://Academia.edu.ro. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
 
 

Profesor: Pătru Ileana Claudia 
Şcoala Gimnazială Desa 

 
 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută, vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
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creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.       

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde, în primul rând, de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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SERBĂRILE ȘCOLARE, MODALITATE EXTRAȘCOLARĂ                                
DE  EVALUARE A EDUCAȚIEI ESTETICE ȘI ARTISTICE 

 
 

PROF. ÎNV. PRIM. PĂTRU LIVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ  BRASTAVĂȚU, JUD. OLT 

 
 

Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viaţa 
copiilor. De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an, dacă micuţii şi-au însuşit 
lucrurile transmise şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, 
interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul îşi formează şi îşi perfecţionează deprinderile artistice. 
Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările 
contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

În această călătorie, călăuziţi de zâne, prinţi, pitici, cenuşărese, gândul lor descoperă binele şi 
răul, dreptatea şi adevărul, învaţă să înţeleagă şi să creeze frumosul. şi întocmai ca în poveşti, unde 
Cenuşăresei îi este dat să devină prinţesă, micuţii preşcolari şi şcolari, însoţiţi de gazda cea bună - 
educatorul - îşi construiesc universul cognitiv, social şi afectiv într-un context mereu nou, în funcţie 
de tematica abordată. 

 Ca mijloc al educaţiei extracurriculare, serbarea prezintă marele avantaj de a favoriza 
valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului într-un climat nou, stimulativ în care are 
libertatea să-şi manifeste interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi 
eforturilor personale, accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ. 
Valenţele educative ale serbării constau şi în faptul că această activitate permite exprimarea, nu 
numai a câtorva copii mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de copii, 
fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună.  

Pregătirea unei manifestări colective, antrenante cum este serbarea, lasă urme adânci în sufletul 
fiecărui copil. Participarea la o serbare îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească. Legăturile 
afective dintre ei sunt stimulate de emoţii şi interese comune, căci reuşita serbării întăreşte 
“colectivul”. În strădania de a pregăti şi de a susţine o serbare se clădeşte voinţa copiilor, se 
conturează perseverenţa, independenţa, curajul - copiii învăţă să-şi stăpânească emoţiile faţă în faţă 
cu un public numeros şi necunoscut. 

Serbarea - un program artistic structurat pe numere anunţate de prezentatori - prezintă formaţii, 
solişti, dansatori, recitatori, actori, alternând genurile. E limpede însă că doar o selecţie de piese 
valoroase va putea declanşa impresii şi emoţii estetice puternice. În această ordine de idei, serbarea 
impune şi organizatorului competenţe speciale, întrucât în cadrul acesteia se interferează mai multe 
domenii de cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze strategiile, se înmănunchează mai multe genuri 
artistice, fiecare cu specificitatea şi complexitatea sa, ce se cer a fi îmbinate la modul optim, în 
condiţiile în care copiii mici obosesc foarte repede.  

De asemenea, pentru a realiza spectacolul, învăţătorul are nevoie şi de cunoştinţe specifice din 
domeniul scenografiei şi al regiei. La toate acestea, bineînţeles, se mai adaugă aşteptările copiilor şi 
ale părinţilor. În pregătirea unei serbări profilul organizatorului se conturează cam în felul următor: 
informat, flexibil, cu deschidere la nou, cooperant, atent la nevoile părinţilor şi, mai ales, 
caracterizat de cele patru importante adjective: actual, activ, atractiv, artist - ”cei patru A” cât de 
originali am fi! De-a lungul anilor am scris pentru serbări scenete, poezii şi povestiri pe care le-am 
pus pe melodii cunoscute din repertoriul copiilor. 

 Am constatat că, transpunând în versuri experienţa de viaţă a copiilor, aceştia trăiesc impresii 
vii, învaţă şi interpretează textele cu plăcere. De asemenea, am compus pentru serbări poezii şi texte 
de cântece destinate anume copilului (cunoscându-i îndeaproape personalitatea, calităţile, 
problemele familiale şi evenimentele ce le-au marcat). Acest tip de creaţie are un impact puternic 
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asupra tonusului emoţional al serbării, îi impresionează pozitiv, deopotrivă, pe copii şi pe părinţi. 
Sub semnul veseliei exprimate prin poezie, cântec şi dans, organizarea şi desfăşurarea serbărilor a 
fost şi va rămâne un moment unic pentru cea mai importantă investiţie a noastră, COPILUL. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                       
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LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
 
 

Prof. înv. preșcolar  Păun Steluța 
Grădinița Nr. 2 Călmățuiu,  Teleorman 

      
 
Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Educația socio-emoţională cuprinde totalitatea activităţilor de învăţare (conceptul de învăţare 
este înţeles, evident, în sens larg) care conduc la dobândirea experienţei individuale de comportare 
socială şi emoţională, la formarea competenţelor emoţionale şi sociale ale indiviului. Ne referim 
aici la dobândirea abilităţilor emoţionale (de a înţelege, a exprima şi aşi regla emoţiile) şi a celor 
sociale, precum cele de iniţierea şi menţinerea unei relaţii şi integrarea într-un grup (social, 
profesional, comunitar etc.).        

Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în 
viaţa afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate manifestările lui, fie 
că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la 
adulţi.           

Exemple de activităţi extracurriculare:    
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă. Vizionarea emisiunilor 
muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează copiii spre unele 
domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. De la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii 
se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele ,fenomenele, anumite locuri 
istorice.  

Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, preșcolarii  îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. Încă de la vârsta preșcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

O importanţa cuvenită o au sărbătorile şi aniversările importante din viaţa ţării şi a copiilor. 
Acestea sunt  un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimentul 
apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile 
provocate de prezenţa spectatorilor.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la grădiniță, acasă, să 
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deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasă.  

Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativă al copiluiui, îi va 
oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit sarcinile şi va asimila mult 
mai uşor toate cunoştinţele.  
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Educația extracurriculară are un rol semnificativ în formarea și dezvoltarea echilibrată a 
personalității elevilor. Aceasta se realizează în afara învățământului curricular, iar studiile realizate 
de specialiști susțin că, prin intermediul acesteia, se formează o atitudine pozitivă față de școală. În 
învățământul actual, activitățile extracurriculare sunt necesare pentru ridicarea rezultatelor școlare 
ale elevilor și pentru o dezvoltare fizică și socio-afectivă a lor. 

Activitățile extrașcolare sunt deosebit de importante, deoarece explorează înclinațiile și 
aptitudinile copiilor. Rolul lor este complementar celui al școlii. Ele au un caracter relaxant, întrucât 
copiii sunt dornici de a pune suflet și dăruire în ceea ce fac. Se constată că practicarea acestor tipuri 
de activități sporește dorința elevilor de a învăța mai mult și produc o schimbare în sens pozitiv în 
ceea ce privește rezultatele și performanțele școlare.  

Aceste activități constituie o bază fundamentală și pot reprezenta un punct de plecare pentru 
alegerea unei meserii pe care o vor practica în viitor. Încă de la o vârstă fragedă, ei asimilează multe 
informații din mediul lor înconjurător, sunt foarte curioși și dornici de a descoperi mai mult. Copiii 
vor întotdeauna să exploreze fiecare element al lumii în care trăiesc. Ceea ce văd în familie, la 
televizor, în poze îi modelează și îi formează pe viitorii adulți. De aceea, copiii trebuie încurajați 
spre a desfășura diverse activități extrașcolare, deoarece ele pot avea numeroase beneficii asupra 
comportamentului și personalității lor. Spre exemplu, copilul, aflat într-un mediu social, va fi nevoit 
să interacționeze cu persoanele din jurul său.  

Așadar, prin intermediul activităților extrașcolare el poate să cunoască și să-și facă prieteni noi. 
Făcându-și prieteni și participând împreună la diverse activități, copilul nu se va plictisi deloc. De 
asemenea, copilul va fi încurajat să participe la diverse activități de voluntariat, unde va interacționa 
cu și mai multe persoane, legându-se astfel și noi prietenii, iar el va fi mai performant din punct de 
vedere cognitiv, comunicativ și social. Un alt avantaj al practicării activităților extrașcolare ar fi 
acela al sporirii considerabile a performanțelor școlare, așa cum am menționat mai sus. Se poate 
vedea o diferență în ceea ce privește activitatea școlară între un copil care practică activități 
extrașcolare și unul care nu o face.  

Activitățile din afara învățământului tradițional întăresc încrederea de sine a individului, acesta 
deprinzând abilități cognitive, fizice și emoționale, în funcție de tipurile de activități practicate. De 
asemenea, se dezvoltă capacitățile de învățare și deschiderea spre artă, frumos, dar și spre alte 
culturi, tradiții și obiceiuri. Cunoștiințele de cultură generală se vor diversifica și vor fi utile pentru 
copil când va crește. 

Activitățile extrașcolare pot fi diverse și creative, astfel stârnind interesul celor mici. Sfera 
activităților extrașcolare constă în: excursii și drumeții, spectacole în aer liber, ateliere creative, 
vizite la grădini zoologice, botanice și la muzee, tabere, piese de teatru, cenacluri literare și 
vizionarea de filme educative și documentare.  

Activitățile extrașcolare se desfășoară în orice perioadă a anului școlar, pe arii curriculare sau 
extracurriculare, ele sunt alese să completeze activitatea de la clasă, să mărească orizontul copiilor, 
să fixeze mai bine informațiile din lecțiile de predare sau să atragă pe copii în universul cunoașterii 
și în folosirea plăcută a timpului, înconjurați de prieteni și colegi. Ele ajută la formarea 
personalității copiilor și îi ajută pe aceștia să fie atrași de diferite domenii și ramuri ale științei. Cred 
că săptămâna Școala altfel este un prilej de a desfășura activități deosebite. Îndrumați de învățători, 
copiii pot deveni oameni de știință, pot realiza experimente, pot deveni chimiști atunci când 
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preparând o limonadă de fapt observă cum se dizolvă diferite corpuri solide sau lichide în apă. 
Putem face diverse vizite, de obicei în această perioadă suntem invitați gratuit la diverse muzee și 
primim informații interesante acolo. Astfel că informațiile studiate la științe capătă altă formă când 
aflăm istoria Planetei Pământ, am realiza propriul nostru Sistem Solar, iar dinozaurii sau alte 
mamifere nu ar mai avea secrete. Iar dacă vizitele se încheie și cu participarea la ateliere de lucru în 
care se realizează lucrări tridimensionale, atunci cunoștințele sunt sedimentate pentru toată viața.  

Putem merge la teatru, pentru a viziona spectacole realizate de artiști adevărați sau putem 
cocheta și noi cu arta prin punerea în scenă a unor spectacole de improvizație. Pentru disciplina 
comunicare în limba română am avea doar de câștigat. Dacă la pictură folosim în general coala albă 
care așteaptă să fie colorată, acum putem folosi pânza. Un tricou, sau un pantalon ar putea fi 
șevaletul nostru și ne-am lăsa duși de valul imaginației și am deveni creatorii hainelor noastre. Apoi 
am putea crea diverse costume și decoruri pentru piesele noastre de teatru. Putem realiza ateliere 
muzicale în care vom cânta cu instrumentele muncite de noi, din diverse materiale, iar dacă vom 
folosi materiale reciclate vom transmite și un mesaj adulților că din gunoi putem face obiecte 
minunate.  

Mișcările pe muzică ne atrag, așa că, dacă tot avem instrumente muzicale, vom dansa plini de 
energie pe ritmuri alese de noi, iar dacă dorim dans profesionist vom apela la un dansator să ne 
învețe diverse mișcări. Dacă ne plac eroii din benzile desenate, îi putem invita la noi în clasă, 
vizionând filme sau ne-am pune în pielea lor și am încerca să salvăm planeta. Am putea ieși în 
curtea școlii sau am merge în parc, am ascunde diverse jucării, iar eroii noștri să găsească o cale de 
a le salva. Dacă tot suntem în parc vom vedea ce importantă e joaca în aer liber, sau o cursă cu 
biciclete, vom face o conexiune cu natura, vom învăța să o iubim și să o păstrăm. Pentru că am 
vorbit de eroi, am putea merge în vizită la pompieri, jandarmi și polițiști să vedem eroi adevărați, 
poate ne inspirăm de la ei. O vizită la o fermă ar încânta copiii foarte mult, ar putea atinge, mângâia 
și studia părțile corpului animalelor și ar afla care sunt beneficiile creșterii animalelor și de unde vin 
alimentele. Aici se cade să facem și puțină educație financiară, puțină matematică și să aflăm cât ar 
costa să vindem produsele.  

Din păcate săptămâna are doar cinci zile lucrătoare, iar săptămâna Școala Altfel pare scurtă 
având atâtea idei, așa că activitățile extrașcolare pot fi distribuite pe parcursul anului școlar să le 
putem face pe toate și să putem învăța din fiecare câte ceva. Bine ar fi ca școala să fie altfel în 
fiecare zi, atunci elevii ar avea de câștigat în primul rând dragostea pentru școală și educație, cadrul 
nonformal în care se desfășoară educația ar da frâu liber și copiilor timizi, iar informațiile s-ar 
prinde de ei pentru toată viața. Acesta e rolul activităților extrașcolare, au numai beneficii pentru 
copii, profesori și părinți, ele stârnesc pasiuni și dau idei pentru activități viitoare. Copiii sunt 
minunați și merită să facă câte puțin din fiecare domeniu pentru a vedea care îi este drumul spre 
viitor. Fiecare copil dorește să devină cineva, iar activitățile extrașcolare le arată locul în care să se 
îndrepte. 
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Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. 
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la școală, 
dar și în cadrul familiei.  

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
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echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple 
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel 
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților 
declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc 
emoții puternice. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 
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Pedagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne 
permite să împăcăm grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile 
greu de învins”, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis : plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc.    

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe  diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) „Cel mai bun povestitor!”, „Cea mai frumoasă poezie recitată!”, „Cel 
mai bun matematician!”-promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul 
competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista 
tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o 
completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive 
organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc.   

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.   

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.          

Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru  copii, cât şi pentru părinţii lor. 
Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de 
neuitat  în viaţa fiecăruia.         

În activităţile organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii privind munca şi viaţa omului în diferite cotexte îşi formează reprezentări 
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simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor şi frumuseţilor patriei . În cadrul  activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi 
pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de 
dispariţie.          

Alte activităţi - pot fi alese de către copii, luând parte din timpul lor liber.  
În funcţie de vârsta copiilor, ei pot aprecia anumite activităţi, se pot implica în ele sau pot 

refuza să participe deoarece li se pare că nu este pe placul lor sau este prea greu. Este important sa 
ţinem cont de vârsta copilului şi să alegem în funcţie de posibilităţile acestuia. Un eşec poate atrage 
după sine refuzul şi chiar o imagine negativă de sine a copilului.    
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 
 
 

Prof. înv. primar: Pele Lavinia 
Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Arad 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din școală presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in școală sau în alte locații in afara 
activitatilor obligatorii sau activitati desfasurate . Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara 
sub indrumarea atenta a învățătoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, 
devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul 
de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii. In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice școlarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile 
sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta 
toamna, frunzele ruginii, stolurile de pasari care se pregateau de plecare, frumusetea deosebita a 
acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. 

La varsta școlara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu 
mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. Ca învățătoare, trebuie sa oferim in mod gradat , in 
acord cu particularitatile de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 

1154



Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Aici vorbim despre serbările până la o anumită vârstră cu o anumită tematică, având clasa I. 
Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 

de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 
Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 

care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  
Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 

valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Cadrul didactic împreună cu părintele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, 
la recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor 
distractive care au o influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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O ,,ALTFEL” DE ACTIVITATE 
 
 
 

PROF. PELE MIHAELA ANA 
LICEUL ORTODOX „EP. ROMAN CIOROGARIU” ORADEA 

 
 
În orice activitate desfășurată în grădinița de copii, ținem seama întotdeauna de particularitățile 

de vârstă ale preșcolarilor, de nivelul lor de cunoștințe și deprinderi, de capacitatea lor de rezistență 
la efort, de implicarea și dorința de a participa la diferite activități. 

În perioada de derulare a activităților extrașcolare ,,Școala Altfel” de cele mai multe ori ne 
propunem și realizăm activități dintre cele mai diverse. În acest an ne-am propus ca în fiecare zi să 
schimbăm decorul, locația și mai ales să relaționăm cu personaje noi.Avem grupă mică de pitici, 
preponderent în jurul vârstei de trei ani, cu mici excepții în sus dar și în jos. 

 
Ca să fie totul atractiv ne-am propus următoarele activități: 
 
1. Luni am avut în vizită o trupă de teatru de păpuși care a prezentat copiilor un spectacol de 

teatru inedit „-Suntem bucătari vestiți”, iar după terminarea acestuia  copiii au fost familiarizați cu 
păpușile, cu modul în care sunt realizate acestea, cum sunt ele mânuite de către păpușari, cine le 
realizează, cum le realizează, care sunt materialele folosite, etc. 

2. Marți am avut întâlnire la sala de sport cu un nutriționist și cu un instructor sportiv. 
Primul le-a vorbit copiilor despre modul de alimentație sănătos, când consumăm multe fructe și 

legume, mâncăm mai multe lactate, evităm dulciurile și prăjelile, facem mâncare mai puțin 
procesată. 

Toată această discuție a fost însoțită de o prezentare a unui filmuleț de desene animate în care 
personajele se hrăneau sănătos. A urmat apoi realizarea unei salate de fructe împreună cu copiii, 
urmărindu-se conștientizarea și consolidarea deprinderilor de a spăla fructele,  de a le curăța de 
coajă pe cele care  e necesar și de a le toca și amesteca împreună. Copiii au participat cu interes și 
îndemânare ala amestecul fructelor și implicit la consumarea salatei de fructe. 

Pentru a consolida informațiile primite, împreună cu instructorul sportiv prezent la activitate,  
au făcut mai multe jocuri și concursuri sportive în sala de gimnastică, s-au întrecut uniii cu ceilați 
în realizarea sarcinilor primite. 

3. Miercuri am avut întâlnire cu Poliția care s-a deplasat în apropierea grădiniței noastre cu 
mașina de poliție cu girofar și alarmă. 

Împreună cu polițiștii am făcut o plimbare în mod organizat, în coloană câte doi, până în parcul 
din apropiere și înapoi.Polițiștii ne-au asigurat siguranța în trafic, le-au vorbit copiilor despre 
pericolele care apar când suntem pietoni pe stradă,  când trebuie să fim atenți la tot ce se întâmplă 
în jurul nostru.Când am ajuns în parcul din apropierea grădiniței am fost întâmpinați de mașina 
poliției care era cu semnalele vizuale și acustice pornite.Copii au fost foarte impresionați, s-au 
pozat cu polițiștii și cu mașina poliției, au îmbrăcate vestuțe reflectorizante și au primit ecuson de 
„Polilțist pentru o zi”. 

Ziua s-a încheiat la grădiniță , unde copiilor li s-a prezentat un filmuleț pe teme de circulație cu 
tema ”Așa DA,așa NU” , unde copii au putut vedea ambele variante ale unei întâmplări. 

4. Joi a fost ziua de mers la biserică,de aprins lumânări pentru sufletele celor adormiți ,de 
ascultat o parte din slujbă și de cântat un cântec în biserică. 

Ne-am întors la grădiniță unde am audiat un miniconcert simfonic susținut de o miniorchestră a 
„ Liceului de Artă ” din orașul nostru, iar după concert copiii au putut mânui instrumentele 
muzicale, le-au văzut și le-au pipăit, au interacționat cu ele. 

5. Vineri a fost una dintre cele mai reușite zile, fiind dedicată călătoriei cu tramvaiul .Copii s-
au plimbat cu tramvaiul închiriat pentru toată grădinița pentru o plimbare de 2 ore prin tot orașul, 
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au urcat în stația din apropierea grădiniței, au trecut pe la gară, au fost în depoul de tramvaie , au 
trecut prin centrul orașului și în final s-au întors la punctul de pornire.A fost interesant pentru 
majoritatea copiilor, pentru că mulți dintre ei nu au mai călătorit niciodată cu tramvaiul,  
majoritatea vin la grădiniță cu mașina.După reîntoarcerea în grădiniță au încondeiat ouă roșii 
pentru Paște, deoarece urmează vacanța de primăvară și bineînțeles Sărbătorile Pascale. 

Copii au fost foarte entuziasmați de toate activitățile la care au participat și ș-au exprimat 
dorința de a repeta experiența , de a realiza împreună noi și noi activități. 

Implicarea tuturor partenerilor în educația celor mici- atât cadre didactice cât și părinți -pot 
duce la obținerea de evenimente și activități foarte plăcute copiilor, apropiate de viața cotidiană și 
implicit de familiarizare a copiilor cu mediul înconjurător. 

Până la o nouă ediție a ”Școlii Alfel” vom fi la fel de entuziasmați cu fiecare ocazie pe care o 
vom avea de a face ”O altfel de zi”. 

Să sperăm și să fim optimiști, să avem zâmbete și soare în fiecare zi în viața nostră și mai ales 
să transmitem celor mici adevărate repere de viață pentru viitor. 
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Importanța  activităților extrașcolare 
 

 
Prof. inv. primar Pelinaru Selia,  

Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri”,  Bucureşti 
Prof. înv. primar Ludoşanu Sanda,  

Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri”,  Bucureşti 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

Lumea de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar copiii trebuie pregătiți să 
înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. Activitatea educațională 
este flexibilă și dinamică, fiind prezentă în viața umană pretutindeni. Noua viziune a sistemului 
educațional pune accentul nu doar pe învăţământ de performanţă, realizat prin programul şi 
curriculumul obligatoriu ci şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, corelate cu cerinţele de pe piaţa 
muncii, pe dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului şi educaţia pentru viaţă în general.  

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Aceasta se 
confruntă azi cu o multitudine de provocări. Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta 
şcolii trebuie să se diversifice pentru a răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din 
formal şi formalism. În acest context, activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o 
importanţă din ce în ce mai mare. Ele reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevului, asupra performanţelor 
şcolare şi asupra integrării sociale în general. 

Acestea au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ.           
Implicarea în activități extracurriculare ajută individual să întâlnească oameni noi, cu experiențe 
diferite, îi ajută să-și facă noi prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul 
elevilor/ tinerilor care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor. Cele mai răspândite 
activităţi extraşcolare sunt excursiile şi vizitele la muzee, teatre, operă, monumente și locuri 
istorice, case memoriale etc,ceea ce oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în 
starea lor naturală.  

Pentru orice copil, vara aduce cu sine bucuria vacanței mari și cu aceasta dorința de a pleca în 
tabere. Taberele pot oferi atât o oportunitate de scădere a stresului, precum și șansa de a explora 
modele diferite de învățare pentru toți copiii. Experiențele din tabere sunt pline de viață, au o 
semnificație deosebită și nu le poți uita. Taberele școlare reprezintă o îmbinare perfectă între 
activitățile culturale, educative și cele dedicate timpului liber. Copiii realizează diferite obiecte în 
tehnici specifice zonei în care se află, cântă, dansează, vizitează anumite obiective turistice, fac 
drumeții. Este un bun prilej de a socializa cu alți copii de vârsta lor, de a lucra în echipă, de a lua 
decizii în comun. De asemenea, sunt și un bun prilej de a învăța cum să  cheltuască banii astfel încât 
să ajungă pentru toată perioada șederii în acel loc, cum să-și facă curățenie în cameră, să-și 
ordoneze lucrurile, să-și facă singuri patul. Astfel de activități îi ajută pe copii să devină mai 
independenți  și încrezători în forțele proprii. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înțeleagă legătura dintre cunoștințele dobândite la 
diferite discipline de studio și lumea din afara școlii, le oferă posibilitatea să se implice active în 
propriul process de educație. 

Vizitarea unui muzeu nu trebuie să se limiteze doar la actiunile organizate de școală ci cu orice 
prilej pentru a-l pune pe copil, în fața unei creații și, de ce nu, pentru a-l implica în aplicarea lui 
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practică. Unele muzee organizază ateliere în care copiii pot lucra singuri, sub îndrumarea unui 
specialist, înțelegînd anumite tehnici de lucru. 

Un muzeu are menirea de a prezenta publicului rădăcinile civilizației, file de istorie, viața în 
toată complexitatea ei,  să înțeleagă lumea, cu tainele ei. Muzeele reprezintă o reală posibilitate de a 
păstra tot ce a gândit  omenirea de dinaintea noastră, în epoci diferite, în domenii diferite. 

Intrând într-o casă memorială, intrăm în viața mai puțin cunoscută a marilor  personalitați care 
au făcut cinste  culturii și evoluției neamului  românesc. Aici există documente care atestă 
obiceiurile, modul de viață, preferințele, însemnările, locurile prin care au trecut unii scriitori, 
artiști, oameni politici.            

La fel de importante sunt și activitățile desfășurate în școală, în cadrul cărora putem face 
cunoscute copiilor, prin diferite mijloace: filme, documentare, prezentări PPT, jocuri didactice, 
sezători tematice etc.,  valorile noastre naționale. 

În concluzie, putem spune că valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar 
trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  

 
 
Bibliografie: 
 
- Cernea, Maria  ,,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ  în ,,Învățământul primar”, nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti  
- Crăciunescu, Nedelea,  Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului  
 primar, în “Învăţământul primar“ nr.2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

1159



  

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

PROFESOR CONSILIER SCOLAR 
PENTEA - POP RODICA 

 
 

“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 
fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor si scolarilor.  

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
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trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 
Bibliografie: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   

primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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”ÎMBOGĀŢIREA CURRICUMULUI 
PRIN VALORIFICAREA CULTURII GENERALE” 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: TEODORA  PERENI 
ȘC. GIMN. NR. 16 ”TAKE IONESCU” TIMIŞOARA 

 
 
 

Participarea elevilor la activitāţi aparţinând unor proiecte locale, judeţene, interjudeţene, 
naţionale şi internaţionale constituie o modalitate directā de educare şi integrare în sistemul 
educaţional de tip european. Activitāţile cu scop caritabil şi de voluntariat constituie valenţe ale 
acestor proiecte (primordial sau în subsidiar). 

 Proiectele amintite se realizeazā inclusiv prin colaborāri, parteneriate cu grupuri educaţionale 
(clase de elevi/ învāţāmânt primar / gimnazial / liceal; O. N. G. -uri, instituţii culturale, fundaţii, 
asociaţii, etc). Rolul acestor colaborāri este de a multiplica impactul educativ al acestor activitāţi. 
Formarea personalitãţii copilului este strâns legatã de deschiderea spre societatea civilā. 

O mare varietate de forme posibile o cunosc activitãţile prin care poate fi sprijinită educaţia 
implicită procesului instructiv-educativ pentru formarea sistemului de valori; o parte a lor pot fi 
activităţi complementare, centrate pe valorificarea filonul culturii tradiţionale. 

Bine proiectate, activitãţile adiacente procesului instructiv educativ (concursuri, vizite, vizionãri 
de spectacole, filmãri, participare la repetiţii de teatru, ateliere pe echipe, excursii tematice, de 
studiu, de recreere, spectacole, serbãri şcolare, participarea la parteneriate şi proiecte educative, etc) 
pot îmbogãţi cultura generalã  a elevului. 

Cunoaşterea realitāţii, în toate aspectele sale: sociale, economice, culturale, şi înţelegerea, 
cunoaşterea bogăţiei formale şi semantice a formelor plastice aparţinând creaţiei populare şi 
tradiţiilor poporului nostru sunt esenţiale în formarea personalităţii complexe a elevului; înţelegând 
de unde pornesc izvoarele vor putea respecta şi valoriza bogata moştenire artistică a neamului, îşi 
vor îmbogăţi conştiinţa apartenenţei în profunzime, îşi vor nuanţa receptarea, trăirile şi exprimarea 
proprie. 

Elevul are de câştigat în profunzimea demersului şcolar; va avea multiple repere suplimentare în 
înţelegerea şi însuşirea noţiunilor predate la ora de curs. 

Majoritatea acestor tipuri de activităţi au un puternic impact asupra educaţiei copilului în 
formare, îmbogāţind gradul de asimilare şi lārgind sfera de cunoştinţe aparţinând culturii generale, 
tradiționale. 

Dezvoltarea acestei categorii de activităţi de tip vizual, estetic  poate fi realizată prin 
organizarea de sesiuni de documentare: vizite la muzee, colecţii de artă populară din judeţ (inclusiv 
în decursul unor excursii) precum şi în Timişoara, la  Muzeul Etnografic, Muzeul Banatului, 
Muzeul de Artă, la Sarmisegetuza, Castelul Huniazilor, Cetatea Soimoş, mãnãstiri, etc. 

Astfel, elevii vor putea identifica modalităţile prin care se conturează identitatea de neam; ei vor 
cunoaşte atât tradiţiile şi obiceiurile româneşti de pe teritoriul ţării, cât şi acelea din zonele 
geografice locuite de români, în alte ţări: Serbia, Voievodina, Ucraina, Bulgaria, Ungaria. Aceste 
activităţi pot fi cu caracter creativ-cultural, sportiv-turistic, prin organizarea de spectacole, serbări, 
vizionări, audiţii muzicale, organizarea de expoziţii, sau având un caracter de cercetare (culegerea 
de folclor, studierea costumului tradiţional, etc).. 

Activitãţile, precedate de secvenţe ritmice de documentare: desene realizate după exponatele din 
Muzeul Etnografic, Muzeul Banatului, Muzeul de Artă, atenţia acordatā elementelor de peisaj tipic 
regiunii noastre (prin ieşirile pentru pictură în peisaj şi prin vizitele de lucru la Muzeul Satului) s-au 
dovedit a fi importante în formarea, educaţia elevului.  
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Prin intermediul acestor activitāţi, cunoştinţele scolare si cele asimilate colateral se împletesc, 
întārind cultura generalā, în acelaşi timp, elevii îşi dezvoltă sentimentul de apartenenţă la 
comunitate, se educă în spiritul respectului faţă de valorile societāţii noastre. 

Astfel, prin îmbogāţirea curricumului, elevul este deschis spre cunoaşterea şi participarea activā 
la viaţa comunitāţii, a societāţii civile. 

În consecinţã, temele de lucru din cadrul curricumului pot fi abordate cu un grad de 
complexitate mãrit, iar coeficientul de acumulare de competenţe, deprinderi, cunoştinţe sã devinã 
mult îmbogãţit. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL- 

“O ZI CU TINE” 
 
 

prof. Perț-Alexandrescu Alina 
Liceul de Arte “Sigismund Toduță”  DEVA 

 
 

Proiectul educativ “O zi cu tine”, tine de  domeniul civic, artistic și cultural și se încadrează cu 
ușurință în dezbaterile privind strategiile de stimulare a creativității, a responsabilizării, alături de 
proiectele integrate,  în cadrul activităților extracurriculare de impact. Argumentul de lansare a 
acestui proiect are ca scop dobândirea unei maturități în comportament, pe de o parte, 
responsabilizare și încredere în cel de lângă tine, pe de altă parte. Totodată, alăturarea celor doi 
elevi, pentru o zi, alături de obiectivele propuse spre descoperire, vor scoate la iveală laturile 
sensibile și calitățile de observatori ale elevilor. 

Scopul proiectului este acela de cunoaștere, autocunoaștere și responsabilizare. Proiectul își 
propune realizarea unui program extrașcolar, în perioada destinată activităților din ”Săptamana 
Altfel ”, desfășurarea acțiunii făcându-se în condiții sigure și supravegheate îndeaproape de cadre 
didactice. Elevii vor participa, pe durata unei zile, la activități diverse de comunicare, joc în echipă, 
concursuri atractive cultural-artistice si momente surpriză prin care le este testată perspicacitatea și 
reacțiile de moment.   

 
Obiectivele proiectului sunt:  
Îmbunătățirea relaționării cu o altă persoană 
Integrarea elevilor de vârste diferite în activități comune 
Diminuarea fenomenului de nepăsare și discriminare între elevi   
 
Grupul țintă direct implicat în proiect este format din elevi liceeni ( cls.IX-XII ), respectiv 

copilași ai claselor din învațământul primar ( cls.I – IV ), cu toții elevi ai liceelor de muzică si arte 
plastice – învățământ vocațional. Indirect implicate în acest proiect sunt cadrele didactice, părinții 
elevilor și societatea civilă. Durata activităților acestui proiect va fi de o zi, de dimineața până seara, 
într-un cadru favorabil cunoașterii, autocunoașterii, descoperirii și relaxării (grădini botanice, cetăți 
dacice, parcuri tematice, zone istorice-situri, muzee, mănăstiri, centre istorice, sate vechi 
tradiționale. 

Desfașurarea acestui proiect este următoarea : Elevii sunt înștiințați că vor petrece o zi cu un 
coleg mai mare, sau mai mic, din timp, pentru a putea fiecare să reflecteze asupra acestui nou 
eveniment din viața lui. Fiecare elev va alcătui o listă cu 5 întrbări pe care în timpul excursiei, i le 
va pune colegului său, întrebări pe care i le va strecura cu grijă de alungul zilei pentru a nu fi un 
interogatoriu. Pâna la ziua plecării, fiecare elev de clasă primară, va confecționa 2 brățări, respectiv 
2 insigne (elevul de liceu), de culori neutre, pe care o va purta el și elevul(a) cu care va forma 
echipă în acea zi. Ele vor fi dăruite în ziua plecării, înainte de a începe excursia, când fiecare își va 
cunoaște însoțitorul printr-o tragere la sorți. Totodată, după aflarea coechipierului se va face o poză 
fiecărei perechi. 

Pe durata călătoriei cei doi vor trebui să dea un nume echipei ce o formează cu colegul (a). 
Pe autocar vor discuta prietenos, fără a agasa, cu grijă unul față de altul, încercând să descopere 

anumite lucruri ce poate le au în comun, cotidiene sau culinare, preferințe muzicale, anumite culori 
specifice ce le predomină îmbracamintea, domenii lecturi preferate, hobby- uri. 

Profesorii însoțitori vor alcătui un desfășurător al locurilor pe care le vor vizita, cu un concurs 
tematic și probe distractive ce au ca scop realizarea unui climat vesel, confortant  și relaxant. Aceste 
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concursuri, pot fi desfașurate și de gazdele obiectivelor ce vor fi vizitate, și eventual premiate de 
către aceștia. Masa se va servi într-un loc primitor, meniul fiind același pentru toți participanții, 
elevii mari fiind ajutoare de nadejde pentru partenerul lor mai mic pe durata servirii mesei. La 
venirea acasă, în urmatoarea săptamână, elevii vor alcătui o scurtă caracterizare a celui cu care a 
format echipa și la finalul anului scolar, își vor oferi felicitări, drept semn al prieteniei lor.  

Metodele și tehnicile de lucru în organizarea și desfașurarea proiectului ”O zi cu tine”, au avut 
ca scop realizarea de conexiuni între generații și responsabilizarea celor ce au participat direct la 
activități. Totodată, educarea gustului artistic nu lipsește din distribuția cuprinsului acestui proiect.. 
Acele mici insigne, respectiv brațări, ce vor fi confecționate de către elevi, în vederea dăruirii lor, 
vor contribui la formarea unei sensibilități estetice și stabilirea unei legături mai apropiate între cei 
ce le vor purta. 

Propria copilărie este cel mai bun exemplu pe care cei mari o vor oferi ca sursă de inspirație 
către cei mici. Întrebările și comportamentele elevilor, bine supravegheate și îndrumate de către 
cadrele didactice, vor ajuta, de asemenea, la realizarea obiectivelor specifice temei propuse. 

Rezultatele, cu siguranță vor fi calitative, întrucât toate activitățile ce se propun spre desfășurare 
în acea zi sunt PENTRU și ÎNSPRE dezvoltarea cognitivă a elevilor, întocmai ca o arhitectură a 
dezvoltării lor pe mai multe planuri deodată, cele ale gândirii, înțelegerii și eliminarea indolenței. 

Ca sa fie o evaluare cât mai precisă a acestui proiect, vor avea loc scurte întâlniri ale echipei de 
proiect cu profesorii implicați în activități. Vom vedea dacă putem evalua pozitiv rezultatele 
obținute cu obiectivele stabilite prin feed-back scris sau chiar un scurt filmuleț cu păreri și impresii 
ale elevilor implicați.  

Autoevaluarea e deasemenea foarte importantă și aici vom stabili un grafic de parcurs, cu stări 
emoționale simțite sau observate la copii, de-alungul acestei zile, se va vorbi și de echilibrul 
echipelor și momente mai puțin plăcute sau dezechilibre printre coechipieri.   

Coordonatorii acestui proiect vor monitoriza deplasările ulterioare ale altor clase și vor 
desfășura, întocmai ca la prima experiență, toate întâlnirile necesare și prevăzute în proiect. În 
funcție de evaluarea primei deplasări, acest criteriu de credibilitate va fi măsurat și se va putea da 
undă verde proiectului, întrucât are resurse majore asupra dezvoltării copiilor și puterea de a 
multiplica efectele pozitive din comportamentul elevilor cu colegii lor.  
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Autor articol: PESCARU IRINA, profesor învățământ primar,  
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“, Bucuresti 

 
 
În accepțiunea generală  activitatile extrascolare sunt excursiile, drumetiile, vizionarile de filme, 

piese de teatru sau spectacolele de magie. Prin participarea la astfel de evenimente, ii ajutam pe 
copii sa isi dezvolte abilitatile de comunicare si socializare, de observatie, de dezvoltare a culturii, 
memoriei si imaginatiei. 

Desigur aceste activitati implică direct copilul si il ajută sa deprinda obiceiuri pozitive, care in 
timp il sustine sa se descurce singur in orice situatie, sa isi faca prieteni noi, sa aiba mai multa 
incredere in el si sa isi dezvolte noi hobby-uri, ei vor fi mai motivati sa reuseasca in tot ceea ce si-au 
propus si vor reusi sa obtina note mari la scoala, deoarece isi vor dezvolta capacitatile de invatare, 
cultura generala, memorie, simt critic, etc. 

De aceea, este imperios necesar ca orice cadru didactic sa centreze în mod real întregul proces 
instructiv-educativ pe nevoile copiilor, predându-le acele cunoştinţe necesare integrării în viaţa 
socială, apropiind problemele şi aspectele acesteia de nevoile copiilor (să aducă viaţa în clasă şi să 
elimine pe cât posibil balastul de care copiii nu au nevoie, încărcând memoria acestora). 

De asemenea, autoperfecţionarea continuă şi menţinerea în curentul ideilor noi de abordare a 
procesului instructiv-educativ vor sustine intreaga activitate de educare, aducand un aport major 
pozitiv intregului demers. 

In general activitatile sportive sunt preferatele celor mai multi parinti, pentru ca acestea ii ajuta 
pe copii sa aiba o viata ordonata, sa aiba un program stabilit, pe care il respecta zilnic, un regim 
alimentar si un stil de viata sanatos.  

In ultima perioadă însă se reliefează tendinta de  a reflecta mai profund asupra parteneriatelor cu 
comunitatea în care se află unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea şi mai ales cu 
părinţii copiilor pe care îi formează, organizând „şcoala părinţilor” sau cursuri de parenting, prin 
care să îi ajute pe aceştia să cunoască particularităţile de vârstă ale copiilor, legate de ce înseamnă 
imaginea şi stima de sine, de organizare a timpului liber al copiilor lor, etc. Cadrul didactic este cel 
care va asigura legătura cu specialiştii din comunitate (logopezi, psihologi în vederea unor şedinţe 
de consiliere parentală sau a copiilor cu probleme sau nevoi speciale, medici de specialitate...). 

Nu cred ca e cazul sa ne ferim daca avem o ratare in cadrul unor astfel de activitati deoarece 
chiar si esecul in aceste activitati ne va acorda oprtunitatea de a ii invata pe copii cateva lectii 
valoroase, cum ar fi ca pentru obtinerea succesului este nevoie de mai multa munca, perseverenta, 
dar si de pasiune. 

Mai mult, activitatile extracurriculare ii ajuta pe cei mici sa se adapteze mult mai usor la conditii 
si medii noi si uneori dificile si sa lucreze sub presiune. Experienta dobandita in acest mod ii ajuta 
sa isi pastreze concentrarea si eficienta, indiferent de temperaturi, de zgomote sau de factorii 
disturbatori din jur. 

Pentru sustinerea celor de mai sus este necesară flexibilizarea curriculumului şi centrarea 
întregului lui demers pedagogic pe competenţele necesare dezvoltării personale a copiilor, pe 
economia cunoaşterii (profesorul să-i înveţe pe copii să înveţe şi să se orienteze în informaţii, să le 
caute şi să le afle prin mai multe căi, să-şi esenţializeze cunoştinţele, să le structureze, să facă 
conexiuni; aici intră şi competenţele digitale, adică să-i ajute să folosească internetul în mod sigur, 
să ştie să se ferească de pericolele internetului, să-i informeze asupra acestora şi să le dea sursele de 
informare şi instrumentele de lucrul cu calculatorul, să-i înveţe inclusiv pe părinţi cu să-şi ajute 
copiii în aflarea informaţiilor). 
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Nu trebuie sa minimalizăm puterea activitatilor extrascolare si extracurriculare in formarea de 
competenţe axiologice şi de valorizare, necesare participării active şi responsabile a copiilor la viaţa 
socială, ba chiar sa o initializam si sa o ghidam astfel incat sa folosim rezultatele acesteia. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 
 

Prof. Petea Voichiţa-Adriana 
Şcoala Gimnazială Petros 

Com. Baru, Jud. Hunedoara 
 
 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.                                                     

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare.                                                                                                                                                         

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.                                            

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţial intelectual.                   
Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii  au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale.                                                                               

Excursiile care se organizezează anual contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 
excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 
iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei.  

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un 
act de ridicare a nivelului cultural.  

Activitatea în mijlocul copiilor a demonstrat faptul că serbările copiilor au un caracter 
stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Serbările reprezintă un necesar izvor de 
satisfacţie, bucurii, crează buna dispoziţie. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite 
faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul 
competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista 
tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor.                
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Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor.  

Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru 
oferta educaţională. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Ionesc, M., Chiş, V., 
Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, 
Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. 
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1169



 
Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional din grădiniță 

 
 

Prof. înv. preșc. Petean Adriana 
Grădinița cu P. P., loc. Mihai Viteazu, jud. Cluj 

 
 
Procesul educațional din grădiniță presupune, pe lângă activitățile obligatorii și forme de muncă 

complementară acestor activități, numite activități extrașcolare sau extracurriculare care se 
desfășoară în afara grădiniței, sub îndrumarea educatoarei. 

Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie 
eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi 
de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, 
învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare 
socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  Activităţiile 
extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece contribuie la gândirea şi completarea 
procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare pe care le-am organizat cu grupa mare de  preșcolari pe care o conduc în acest an 
școlar, amintesc: plimbări în împrejurimile grădiniței, excursie la Exploratoriul din localitatea 
Apahida, județul Cluj, vizionarea unor piese de teatru pentru copii și teatru de păpuși, serbări cu 
diferite ocazii (Crăciun, Ziua mamei),  vizite la Brutăria Cornești, la școala primară din localitate. 

În cadrul plimbărilor în mijlocul naturii și a vieții sociale, copiii s-au confruntat cu realitatea 
printr-o percepere activă, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul 
înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. Aceste plimbări i-au ajutat pe copii să 
înțeleagă mai bine schimbările care au loc în natură în fiecare anotimp, să își exprime mai ușor 
sentimente de bucurie și admirație și totodată i-au ajutat să redea aspectele observate în lucrările lor 
de desen, modelaj, pictură, activități practice.  

Vizitele au oferit copiilor posibilitatea de a veni în contact cu diferite activități. La școală, copiii 
s-au familiarizat cu sala de clasă, rechizitele școlarului, curtea școlii. Au fost entuziasmați de ceea 
ce au văzut și așteaptă cu nerăbdare să meargă și ei la școală. 

Excursia organizată la Exploratoriu Apahida a constituit o experiență de neuitat prin care și-au 
fixat cunoștințele dobândite la activitățile din cadrul domeniului științe legate de diferite domenii de 
activitate sau despre dinozauri prin vizitarea expoziției de dinozauri aflată aici. La Brutăria 
Cornești, copiii s-au familiarizat cu meseria de brutar: locul de muncă, echipamentul, etapele prin 
care trece făina până când ajunge pâine, regulile pe care trebuie să le respecte brutarul în timpul 
muncii. Au fost încântați văzând cum se coace pâinea, cum se scoate din cuptor și se feliază. 
Plăcerea a fost de partea lor când, fiecare a primit o bucățică de aluat pe care au modelat-o după 
propria imaginație, apoi au pus-o la copt și după coacere au mîncat-o. 
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În cadrul acestor plimbări, vizite, excursii s-au stabilit relații de comunicare care au dus la 
schimbul de informații educatoare-copil, copil-copil și la o colaborare eficientă. De asemenea am 
urmărit nu numai cultivarea proceselor de cunoaștere, ci și a dorinței, a interesului cunoașterii. 

Spectacolele, vizionările de teatru de păpuși au constituit o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniță, prin intermediul cărora copilul face cunoștință cu lumea minunată a 
artei, punându-l în fața unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum și în faptul că se 
apelează în permanență la afectivitatea copiilor. 

Serbările organizate au reprezentat un nesecat izvor de satisfacții, bucurii și au creat bună 
dispoziție, favorizând dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Importanța lor 
educativă constă în conținutul artistic prezentat, precum și în atmosfera sărbătorească, deschisă ce 
se instalează cu acest prilej. 

Activitățile extracurriculare constituie un cadru deosebit de valoros pentru exercitarea de 
influențe educative asupra copiilor, pentru cultivarea spiritului lor de cercetare, a curiozității și a 
interesului lor spontan pentru descoperirea de noi cunoștințe. Trebuie să ţinem cont  de faptul că 
întotdeauna obiectivele instructiv–educative primează, dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm 
în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă 
relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Péter Anna, Grădiniţa „Alszeg”, Zetea 

 

Activităţile extraşcolare au o arie largă de desfăşurare, dar toate au un rol important în 
dezvoltarea armonioasă a copilului. Aceste activităţi ajută elevii  la formarea unei atitudini pozitive 
față de învățare, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare 
de probleme. Aceste preocupări suplimentare ofera copilului posibilitatea de a se mişca, de a 
interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, experimenta. Acționează și 
asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitatile extrascolare desfasurate în gradiniţa pot fi organizate în funcţie de tema fiecărei 
luni:  

 Excursii cu scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a copiilor, sunt un prilej în care se oferă 
posibilitatea cunoașterii frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. 

 Serbari (iarna şi la final de an şcolar), ce au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, 
cât şi pentru părinţi.  

 Vizionari si spectacole (colaborare cu trupe de teatru ce va prezenta periodic spectacole fie 
in gradinita, fie la sediul lor) 

 Sarbatorirea unor evenimente si zile speciale (Book Week, Green Week, Mother’s Day, 
Bike Week etc) 

 Invitati speciali (in functie de tema lunara) 
 Organizarea unor târguri (de carte, de Craciun, de Martisor etc), sau expoziţii 
 Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la 

confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri 
sportive stimulând încrederea în sine, lucru în echipă. 

 Tabere pentru copii 
 Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, constituie un mijloc de a intui si 

pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru. 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber. Scopul acestor activitati este de 
a antrena copilul in activitati diverse, de a conceptualiza activitatile si informatiile primite in 
gradinita, de a oferi copilului posibilitatea de a experimenta, de a cunoaste lumea din jurul lui. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din 
sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Înainte de 
toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ,pentru că numai aşa poate să aducă în 
atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, 
imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar  când am 
coordonat clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extracurriculare. 
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În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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Rolul activităților extrașcolare desfășurate în procesul educațional 
 
 

Prof. Înv. Preșc. PETRAR NICOLETA VIORICA 
Grădinița P. N. SECAȘ 

                 
 
 

Activitățile extrașcolare constituie mijloace de recreere, de destindere și totodată de fixare a 
noilor cunoștințe învățate precum și de reactualizare a celor noi. În același timp, fac  legătura directă 
cu natura și cu societatea, cu rezultatele muncii omului. 

În cadrul acestor activități un loc important îl ocupă excursiile, drumețiile și vizitele, copiii 
având posibilitatea să se bucure de priveliștile minunate ale naturii, să asculte murmurul unui izvor, 
cântecele păsărelelor, sunetul greierașului, să observe viața unui animal, a unei insecte, devenind 
astfel un prieten devotat al naturii și apoi protectorul ei. 

Copilul manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare și dacă știm să-i stimulăm această 
curiozitate ea devine suportul setei de cunoaștere. Apropierea copilului față de natură, de 
frumusețile ei, rămâne un scop major al zilelor noastre, în realizarea căruia un rol important revine 
în primul rând educatoarei. 

În  cadrul programului educațional ȘCOALA ALTFEL am căutat să selectez cele mai atractive 
mijloace pentru desfășurarea activităților, încercând să dezvolt copiilor dragostea și dorința de a 
îngriji, proteja și ocroti natura.  

Acțiunile practice cu copiii sunt ocazii de a dedica mediului atenția cuvenită, de a stimula 
atitudinea responsabilă a copiilor față de ceea ce-i înconjoară, de a reține că omul trebuie să fie 
prieten cu natura și nu dușmanul ei.  

Excursiile au o mare valoare educativă deoarece stimulează curiozitatea și spiritul de explorare 
al copiilor, facilitează adaptarea comportamentului copiilor la realitatea înconjurătoare. Acumulările 
se realizează firesc,datorită împletirii elementelor recreative, ludice cu cele educative, copiii 
dobândind reprezentări cu valoare de amintire chiar pentru toată viața. 

Am remarcat cu deosebită plăcere eficiența excursiilor organizate cu copiii în cadrul activităților 
extracurriculare în pădurea din apropierea satului Secaș.  

Copiii călătorind și explorând au beneficiat de trăirea unor experiențe de învățare și și-au însușit 
numeroase noțiuni și cunoștințe despre problematica ecologică. 

Excursia în Pădurea Secaș  am desfășurat-o în cadrul programului educațional ȘCOALA   
ALTFEL iar activitatea  a avut ca denumire APRILIE – LUNA PĂDURII. 

 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII 
- să-și îmbogățească cunoștințele privitoare la natură și copaci; 
- să cunoască importanța pădurii pentru menținerea echilibrului ecologic și a stratului de ozon 

din atmosferă; 
- să dobândească noi cunoștințe despre viețuitoarele care trăiesc în pădure; 
- să participe la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului înconjurător; 
- să manifeste atitudini de responsabilitate față de mediul în care trăiește ( exemplu: plasarea 

unor căsuțe-cuib pentru păsărele ). 
- să își imagineze soluții, acțiuni de remediere a unor probleme de mediu. 
                   
DESCRIEREA  ACTIVITĂȚII 
Cu ocazia excursiei în Pădurea Secaș copiii au văzut o mulțime de specii de arbori și arbuști 

care cresc în pădurile de la noi, au admirat peisajul caracteristic zonei de deal, au observat pomii în 
floare, verdele crud al ierbii, florile, gâzele și alte mici viețuitoare. Din loc în loc, în copaci  am 
plasat căsuțe-cuib pentru păsărele acestea fiind confecționate de copii împreună cu părinții. Copiii 
au evidențiat o serie de acțiuni negative ale omului asupra naturii: copaci tăiați, copaci cu scoarța 
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scrijelită, resturi menajere lăsate la întâmplare în urma unor activități de recreere, iarbă arsă în urma 
aprinderii focului în locuri nepermise etc.  

Împreună cu copiii am analizat urmările acestor acțiuni negative ale omului asupra mediului și 
anume: eroziunea solului, scăderea calității aerului respirat, peisaj inestetic, scăderea biodiversității, 
modificări de climă etc. În încheierea activității am organizat un picnic și am băut apă rece de izvor, 
apoi s-au desfășurat jocuri de mișcare, cu text și cânt sau distractive. 

Excursiile constituie o modalitate eficientă cu rezultate vizibile în atitudinea și comportamentul 
copiilor față de mediul înconjurător. Implicarea copiilor în acțiuni de genul acesta constituie o  
reacție- angajament la criza ecologică apărută în ultimele decenii. 

            
   
BIBLIOGRAFIE: 
 
AUREL CĂRĂŞEL, VIOREL LAZĂR; Psihologia activităţilor extracurriculare”, editura 

Arves, Bucureşti, 2009. 
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Oportunități oferite de  Programul “Şcoala Altfel” în grădiniță 

 
 

Educatoare: Petraș Mihaela 
G. P. P. Hârlău, jud. Iași 

 
 

Programul “Şcoala Altfel” oferă oportunitatea de a asimila lucruri noi într-un mod diferit. 
Atmosfera din „săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de copii, cât şi de cadrele 
didactice cu sentimentul câştigării unor experienţe noi.  

 
Copii sunt mai veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, 

cadrele didactice dispuse  să socializeze cu aceștia, într-un context non-formal, destins, prielnic 
pentru cunoaştere și trăire de experiențe  plăcute și interesante.  

 
Alte  oportunități oferite de acest program sunt: creşterea încrederii în sine a copiilor, ieşirea din 

rutină, organizarea unor activități captivante, interferarea cu medii noi, exersarea unor norme de 
comportare în societate. 

 
        În grădiniţă, prin activităţile desfăşurate în cadrul acestui program, sunt puse în valoare 
talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele asimilate de către preşcolari anterior. Sunt 
vizate îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi 
nonverbale, nivelul creativităţii. Activitățile desfășurate în parteneriat cu diverse instituții  ajută și la 
facilitarea integrării gradiniței în comunitate.  

� 
Este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă. Voi 

da ca exemplu în continuare o activitate ce a urmărit stimularea participării copiilor la activităţi 
sportive, întărirea sănătăţii, crearea bunei dispoziţii prin participarea la jocuri şi activităţi  pe terenul 
de sport, activitate în parteneriat cu școala.   

 
Fișă de proiectare a activității  din  cadrul Programului național „Şcoala   altfel” 
Unitatea: Grădinița cu program prelungit 
Grupa: mare 
Titlul activității: ”Sportivii la concurs”  
Data și durata: joi, 2 ore  
Loc de desfășurare: Terenul de sport al școlii gimnaziale”Petru Rareș” 
Resurse necesare: - umane Preșcolarii grupei, părinți, educatoare, profesor educație fizică; 
   - materiale: materiale sportive, diplome, premii. 
Forma de organizare: jocuri de tip concurs, sportive şi distractive  
Domeniul: Activități sportive  
Parteneri: Școala gimnazială ”Petru Rareș”  
Grup țintă: (nr.elevi, clasa): preșcolarii din grupa mare 
Interesele vizate ale elevilor: Practicarea exerciţiilor fizice  
Scop: Implicarea tuturor preşcolarilor în activităţi care să corespundă intereselor şi                   

preocupărilor acestora în contexte nonformale; Punerea în valoare a talentelor şi capacităţilor 
acestora în diferite domenii. 

Obiective: - Familiarizarea cu modalitățile de desfășurare ale unei  competiții sportive; 
                  - manifestarea spiritului competitiv și a celui de echipă; 
                  - respectarea unor regului ale jocurilor propuse; 
                  - dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu alţi copii de vârstă apropiată;  
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Descrierea activității: Copiii  se vor deplasa   pe terenul de sport  al școlii unde vor desfașura o 

serie de concursuri si trasee aplicative.Vor fi probe de săritură,  ștafetă, alergare cu  ocolire de 
obstacole. Fiecare copil va fi recompensat la sfârșitul activității cu cate o diploma de campion.  

 
Desfășurarea activității: În prima parte a activității, copiii împărțiți în echipe de câte patru vor 

participa la un concurs de  alergare tip ștafetă. În partea a doua a activității copii vor participa 
individual la o întrecere organizată sub forma unui parcurs aplicativ. Probele vor fi:  săritura în 
lungime,  mers în echilibru între două linii trasate pe sol, alergare cu ocolire de obstacole.  La final 
va fi organizată o mică ceremonie de premiere în cadrul căreia copiii vor fi recompensați cu premii 
și diplome. 

 
Întrebări de reflecție:  
- Cum vi s-au părut concursurile de astăzi ?  
- Ce aţi avut de făcut, în  primul concurs? Dar în al doilea? 
- Care v-a plăcut mai mult cel pe echipe sau celălălt concurs? 
- Care credeți că a fost cel mai uşor/ greu/ moment din  activitățile de astăzi? 
- Doriți să mai facem și altă dată astfel de concursuri? 
Metoda de evaluare: Evaluarea directă prin acordarea de diplome și premii; 
Rezultate  așteptate: Activităţile desfășurate să răspundă nevoilor copiilor și să fie bine 

receptate de către aceștia. Preșcolarii să înveţe  lucruri ce le vor fi utile pe viitor. Autoreflecție după 
implementarea activității 

Total elevi  prezenți: 21 
Impactul asupra elevilor și/sau  altor beneficiari: Activitatea a avut un impact pozitiv atât asupra 

copiilor cât și a părinților conform  Feedback-ului  primit la sfârșitul programului. Atât copiii cât și 
părinții și-au manifestat dorința de a participa și pe viitor la activități de acest gen. 

Ce poate fi îmbunătățit: Unele aspecte de ordin organizatoric în privința locului de desfășurare. 
Ce poate fi folosit în procesul de predare-evaluare  pe discipline?  Modalități de organizare și 

desfășurare ale  unei întreceri sportive stabilite împreună cu profesorul de educație fizică al școlii 
partenere. 

Succesul acestui proiect constă în bucuria pe care o aduce copiilor dornici să evadeze din spațiul 
școlar în sensul dezvoltării practice a orizontului de cunoaștere printr-o serie de activităţi în  aer 
liber. 
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PROIECT DE PLANIFICARE A ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA 

,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! ” 
 
 

Prof. Petre Rodica 
Grădinița cu Program Prelungit ”Rază de Soare”, Urziceni 

 
 
 

  
GRUPA MIJLOCIE 

 
 
 

Nr.
crt 

Ziua Grupa Cadre 
didactice 
implicate 

Activitatea (titlul și tipul) Locul 
desfășurării 
activității 

1. Luni 
 

Grupa 
mijlocie 
 
 

Petre 
Rodica 
 

,,Vitaminele și sănătatea” 
-activități de educatie pentru sănătate și 
stil de viată sănătos; 
-intâlnire cu asistenta medicală;  
-invăţarea unor reguli de igienă şi 
alimentaţie sănătoasă;  
-activitate gospodărească: ,,Facem salată 
de legume/ fructe” 
 

 
 
Sala de grupă 
 
 

2. Marti 
 

Grupa 
mijlocie 
 

Petre 
Rodica 
 
 

,,Suntem  ecologiști “ 
(activitate de educație ecologică și 
protecția mediului) 
-prezentarea unor materiale PPT cu tema 
“Protejarea mediului inconjurător” 
-Joc “ Ne jucăm și reciclăm” 
-desene și picturi adecvate temei 
-activitate în aer liber 
 

 
Sala de grupă 
Curtea 
grădiniței 
 

3. Miercuri 
 

Grupa 
mijlocie 
 

Petre 
Rodica 
 

,,Mergem in excursie!’’ 
-vizitarea Muzeului “Grigore Antipa “ și 
Ferma animalelor 

 
București 
 

4. Joi Grupa 
mijlocie 
 

Petre 
Rodica 
 

,,Suntem mici și talentați!,, 
-activitate cultural-artistică 
-vizionare teatru de păpuși 
-interpretarea rolurilor de către copii 
 

Sala de grupă 
 

5.  Vineri 
 

Grupa 
mijlocie 
 

Petre 
Rodica 
 

,, Vine Paștele!” 
-impărtășirea copiilor de către preot; 
-activitate gospodărească:,,Vopsim ouă 
roșii și facem cozonac” 
- picturi/ colaje cu tema ,,Paștele” 

Sala de grupă 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 
 
 

PROF.ÎNV. PREŞC.: PETRESCU ADELINA 
GRĂDINIŢA P. N. BICHIGI 

 
 
Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-alungul 
vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 
formală ”şcolară", nonformală “extracolară", informală “cunoştinţele pe care individual le preia zi 
de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media". 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era 
centrată pe achiziţionarea de către preşcolar a unui volum mare de informaţii.  

Această concepţie presupunea verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării 
profesionale şi sociale. Accentul este pus acum pe aplicarea practică, al cărei rol este de a consolida  
informaţiile, de a forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile 
productive. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă 
ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.                               

Prin activităţile  extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şistimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, ladezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-
o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
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dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.     
Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot 
forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma 
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL, O NECESITATE 
 
 

Prof. învățământ preșcolar: Alina Vasilica Petrescu 
Grădinița cu p. n. ,,Paradisul copiilor’’ Vulcana de Sus 

 
 
Preșcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalității în formare a copilului iar activitățile 

extrașcolare din grădiniță reprezintă o expansiune a lumii în afara instituției, a casei și a familiei 
creând oportunități pentru a explora și stăpânii mediul înconjurător, facilitând socializarea cu 
ceilalți și stăpânirea de sine.   

Încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Participarea efectivă şi totală în activitate 
angajează copiii timizi, pe cei slabi la învățătură, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul 
de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, competiție, contribuie la formarea colectivului 
de elevi. 

Acest gen de activitate poate lua diverse formele de organizare: plimbări, excursii, tabere, vizite, 
concursuri, spectacole, atelierele creative, şezători, activități de ecologizare etc. 

La nivelul grădiniței se derulează proiecte de parteneriat cu diverse instituții: Dispensarul, 
Primăria, Biserica, Biblioteca, Pompieri, Poliție etc., însă cel mai amplu proiect educațional de 
activități extracurriculare este implementat prin programul ,,Școala altfel’’, în cadrul căruia copiii 
au posibilitatea de a realiza activități ,,speciale’’. Realizând un sondaj în rândul preșcolarilor am 
constatat faptul că majoritatea doresc cât mai multe ieșiri în aer liber, vizite la muzee, grădini 
zoologice, parcuri, doresc să cunoască copii de vârstă apropiată și mediul în care aceștia își 
desfășoară activitatea etc. acest lucru semnalează setea de a descoperi mediul înconjurător și un 
interes crescut pentru diverse lucruri care conduc la îmbogățirea sferei de cunoaștere. Totodată, 
participarea copiilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 
interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți în situații noi. 

Educatorul este cel care trebuie să dea dovadă de creativitate, aducând în atenţia copiilor tipuri 
de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.   

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. Activităţiile 
extracurriculare contribuie la dobândirea unei gândiri independente, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor, posibilitatea de a 
critica constructiv, dezvoltă înclinaţiile şi aptitudinilor copiilor, permite organizarea raţională şi 
plăcută a timpului liber şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul 
acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Aceste activități au 
un caracter atractiv și distractiv, antreneză copiii  în activităţi variate şi bogate, permite dezvoltarea 
unor aptitudini speciale şi facilitează integrarea în mediul şcolar, se desfășoară într-o atmosferă 
relaxantă în care copiii  participă cu plăcere şi dăruire. 

Indiferent de tipul de parteneriat educațional desfășurat, activitățile propuse de către educator, 
părinți sau alți parteneri, trebuie să răspundă nevoii de cunoaștere și curiozității copiilor, oferind 
sprijin competent pentru dezvoltarea armonioasă în plan fizic, mental și social al acestora. 

Activităţile extracurriculare au rolul de a valorifica timpul liber al copiilor într-un mod 
rațional, plăcut şi util propice manifestării spiritului de independență şi de a-l transforma într-o 
sursă educaţională. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. Petrescu Ana-Maria 
Școala Gimnazială Nr. 4 Lugoj 

 
 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educațional din școală presupune si forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în școa în afara activităților obligatorii 
sau activități desfășurate în afara școlii. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub 
îndrumarea atentă a profesorilor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri in niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional si mai presus de 
toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natură.    

Activitțtile de acest gen  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităților organizate in mijlocul naturii, al 
vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor 
turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect si dragoste față de  natură, față de om și 
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen si modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite in activitățile practice, în jocurile de creație. Plimbările prin parc din această 
toamnă , frunzele ruginii ,stolurile de păsări care se pregateau de plecare, frumusețea deosebită a 
acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici , creându-le emoții estetice. La vârsta preșcolară, 
copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune in legatură cu mediul, fiind dispuși să 
acționeze în acest sens. Ca profesor, trebuie să oferim în mod gradat , în acord cu particularitățile de 
vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități educative privind protejarea mediului 
inconjuraăor: curățarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor, învăţând astfel să-şi iubească ţara, 

1182



cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit și prețui valorile culturale, folclorice și  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările si spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară in școli, prin 
care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși această formă de activitate îl pune pe copil in majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru ,precum și a emisiunilor tv, poate constitui, 
de asemenea, o sursă de informații, dar, în același timp, un punct de plecare în organizarea unor 
acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin faptul că 
arta filmului dă copiilor iluzia realității. 

Profesorii au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influență pozitivă mai evident conturată. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în școală pe 
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de 
eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

ȊN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. învăţământul preşcolar  PETRESCU CRISTINA 
GRĂDINIŢA NR. 210,  BUCUREŞTI 

 
 
Trebuie  să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, posibile, să-i situăm 

în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, pentru că 
perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine. Prin 
menirea noastră de educatori căutăm să găsim acele mijloace şi posibilităţi, care să îi ajute pe copii 
să îşi descopere propria identitate şi personalitatea. 

A învăţa copilul să înveţe este esenţa educaţiei. Copiii de astăzi sunt înzestrați cu inteligenţă şi 
dorinţă de cunoaştere, stăpânesc tehnica de utilizare a calculatorului, au cunoştinţe din diverse 
domenii, sunt ageri şi plini de energie. Ei cumulează valorile unei experienţe proprii, prin care îşi 
făuresc propriul univers, îşi creează o primă filozofie, naivă, asupra vieţii, prin care se vor 
cunoscători ai plantelor, animalelor și tuturor „minunilor”. 

O importanţă tot mai mare dobândeşte organizarea instruirii, care situează copilul pe prim plan, 
urmărind cultivarea unui stil de muncă independent, pe efortul (individual sau colectiv) de a 
descoperi personal legăturile lumii reale, prin observare, investigare, experimentare. Important 
devine nu „cât" se învaţă ci „cum" se învaţă, aşa cum remarca A.Toffler – „analfabetul de mâine nu 
va fi cel care nu va şti să citească ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe", se pune deci accent 
pe însuşirea instrumentelor de lucru, inclusiv a tehnicilor de informare, urmărind cultivarea la copii 
a stilului de muncă independent. 

Datorită conținutului practic, activitățile de cunoaștere a mediului par a fi cel mai eficient 
mijloc de activizare a întregii grupe de preșcolari, din punct de vedere al formării deprinderilor 
practice elementare și de muncă organizată, dezvoltând spiritul de echipă. 

Activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător le-am organizat în funcție de obiectivele 
urmărite, în orice moment al zilei, considerându-le atât ca simple divertismente, care să favorizeze 
adaptarea cu ușurință a preșcolarilor la activitatea dominantă-învățarea, dar și ca mijloace prețioase 
de învățare, iar necesitatea şi posibilitatea ca acestea să fie atractive şi instructive, a presupus o 
proiectare bazată pe cunoaşterea particularităţilor copiilor şi pe nevoile de dezvoltare ale fiecărui 
copil. 

La sfârșitul vârstei preșcolare este important ca aceste activități să reflecte conținutul intern al 
unei noi activități – învățarea, pe care copiii o vor desfășura în activitatea școlară. 

Considerând că dezideratele majore ale învăţământului formativ pot fi folosite şi bine realizate 
prin aportul ce-l aduc activităţile de cunoaşterea mediului înconjurător, prin activitatea de observare 
practică, de experimentare, de lucrări practice iniţiate în cadrul acestui tip de activităţi cât şi prin 
activităţi complementare şi extraşcolare, m-a preocupat găsirea celor mai elocvente aspecte ale 
educării preşcolarilor pentru cunoaşterea mediului. 

Toate acestea mi-au întărit convingerea că voi reuși să-mi cunosc mai bine copiii din grupă și 
mă vor ajuta să clădesc mai ușor întregul edificiu al cunoașterii, pe care preșcolarii să-l 
dobândească cu ușurință și plăcere. 

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel 
se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 
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De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 
ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale 
domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii 
zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia 
zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte 
instituţii. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
 

Petrescu Daniela 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Activităţile extraşcolare au finalităţi diferite, menite să susţină dezvoltarea competenţelor 
promovate de programele şcolare, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul 
pentru diferite domenii de cunoaştere.  

Aceste activităţi au scopuri variate: interacţiune socială, recreere şi educaţie pentru sănătate, 
autodisciplică şi creşterea încrederii în sine.  

Astfel de activităţi au menirea de a oferi copilului alternative la educaţia şcolară, care necesită 
efort intelectual. Ele au scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să 
facă lucruri care îi plac.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă 
creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar 
materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
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 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, 
reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează 
implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor 
poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 

Ca profesor de limba și literatura română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului 
literar din mai multe perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. 
Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase.  Elevii 
au selectat fabula preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de personaj. La 
aceste activități deosebite pot participa și părinții, pot ajuta la crearea decorului în care elevul să 
performeze sau pot fi simpli invitați. Aceste texte literare contribuie la formarea personalității 
elevilor, la conturarea unor valori morale pe care să și le însușească pe viitor. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. În cadrul activităților educative, se pot 
desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, 
desene tematice. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții. Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, 
comunitatea, reprezentanții bisericii, școala.  

Activităţile extraşcolare contribuie la formarea pesonalităţii elevului şi urmăresc petrecerea într-
un mod plăcut, dar şi util a timpului liber. 
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Impactul activităților extrașcolare                                                       
asupra dezvoltării personalității elevului 

 
 

Profesor Petrescu Amalia 
Şcoala Gimnazială Galeșu 

Localitatea Brăduleț, Județul Argeș 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a elevului.  Toate 

studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, deoarece aceștia vor avea performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice 
diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile 
extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 
Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 
care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a 
oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera 
activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  

Particularitățile de bază ale activităţilor extraşcolare sunt următoarele: cuprind activităţile care 
sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară, au rol complementar 
activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea în ansamblu a 
personalităţii elevilor, au în vedere ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva 
actorilor implicaţi, cât şi a tipurilor de acţiuni derulate, iar, nu în ultimul rând, oferă elevilor 
posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a activităţii acestor.  

  Efectele şi implicaţiile participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor sunt multiple: 
participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu o 
scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile; activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a 
elevilor implicaţi în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele 
personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează 
dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor;  participarea la activităţi 
extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii.                             

Studiile de specialitate identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare: activităţi prosociale, 
referitoare la voluntariat; activităţi sportive de echipă; activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, 
consiliul elevilor); activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare); cluburi şcolare; 
excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru, vizite la instituţii publice, 
excursii la obiective de interes  ştiinţific sau comunitar, vizite la alte unităţi de învăţământ, serbări 
şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, activităţi ce vizează protecţia 
mediului. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul 
de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale.Vizionarea unor filme, 
spectacole de teatru, operă, balet pot constitui surse de informații, dar în același timp și puncte de 
plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa gustul pentru frumos. 
Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau 
agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme 
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prevăzute în programele de învățământ, ce au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a 
întregi și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor.  Competenţele 
dezvoltate prin taberele de vară sunt de comunicare şi interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-
un domeniu de activitate pentru care elevul îşi manifestă interesul. De asemenea, scopul acestor 
activităţi este să devină un mijloc de a oferta în forme variate cunoaşterea directă a realităţilor 
înconjurătoare printr-un program de activităţi organizat, dar flexibil şi adaptabil nevoilor 
educabililor vizaţi.  

Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, 
tehnicii, sportului, artei. Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase 
diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) se promovează valori culturale şi etice fundamentale, 
precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, 
putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor.  

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. 

 Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea 
locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru 
care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 
permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în 
activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul 
acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora.  

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. La rândul lor, cadrele didactice sunt 
observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extraşcolare pentru învăţare. Profesorii sunt cei care se 
implică în mod direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare, dar sunt şi cei care pot 
observa imediat impactul pe care aceste activităţi îl are la nivelul elevilor. Succesul activităţilor 
extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii abordate, 
buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu 
experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată.          

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul, locul 
bine stabilit în formarea personalităţii elevilor.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAŞCOLARE                                     
ȊN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 
 

Prof. PETRESCU REBIANA 
Şcoala Gimnazială „Diaconu Coresi”, Fieni, Dâmbovița 

 
  
Organizarea și desfășurarea optimă a  procesului instructiv-educativ constă în armonizarea 

activităţilor şcolare cu activităţi extrașcolare ce au numeroase valenţe formative, permițând 
manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și 
afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i și pe elevi. 

Activităţile extrașcolare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

Caracteristicile de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 - cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în 

afară; 
 - au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 
 - ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate; 
 - oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora. 
În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 

autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri 
istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor 
naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a 
ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. 
Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 

frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. Aceste activități ȋmbogățesc 
cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar  încurajează şi exprimarea liberă a 
copiilor în afara clasei. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.  
Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 

relaţională, afectivă a elevilor.  
Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 

nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. La rândul lor, cadrele didactice sunt 
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observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extraşcolare pentru învăţare. Ei sunt cei care se 
implică în mod direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare, dar sunt şi cei care pot 
observa imediat impactul pe care aceste activităţi îl are la nivelul elevilor. 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale, astfel realizându-se o legătură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

În concluzie, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. preșcolar Petrescu Rozalia 
Grădinița cu Program Normal Nr: 1 Boldești - Scăeni, Prahova 

 

 „Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea 
competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor”.  
Activitățile desfășurate în această perioadă urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul 
activităţii didactice, cultivă interesul pentru  desfăşurarea  anumitor  domenii,  vizează o mai bună 
integrare  în  viaţa  socială,   folosirea timpului  liber  într-un  mod  plăcut  şi  util,  contribuind  în  
felul  acesta  la  formarea  personalităţii. 

În cadrul acestor activităţi se transmit  copiilor,  în  mod  sistematic  şi  organizat,  informaţii  
din  toate  domeniile  de activitate, formându-se astfel anumite competenţe. Având un pronunţat 
caracter activ –participativ, ele permit copilului să  construiască  relaţii  sociale,  să-şi  exerseze  şi  
să-şi  perfecţioneze  limbajul,  să  rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze 
simboluri, având o contribuţie majoră în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele, capabile 
să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural. Participând activ și cu plăcere, 
preșcolarii dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent,  afirmându-şi  în  mod  original  
personalitate.  

Activitățile extrașcolare din cadrul săptămânii ”ȘCOALA ALTFEL”  au menirea de a valorifica 
timpul liber al preșcolarilor într-un mod plăcut şi util,  de a-l transforma într-o sursă educaţională, 
fixând, de cele mai multe ori, cunoștințe sau deprinderi acumulate pe parcursul anului școlar.  

De asemenea, acestea pot fi oportunități de noi acumulări, un prolog al viitoarelor activități de 
educație formală. 

Ca de fiecare dată, în acest an școlar, activitățile au fost planificate, după consultarea părinților 
și a preșcolarilor, urmărind să se desfășoare atât la nivel de grupă, de unitate preșcolară cât și 
împreună cu preșcolari din alte grădinițe structură. 

Au fost desfășurate următoarele tipuri de activități: 
1. Ateliere de creație  ,, Bucuriile Iepurașului!’’ 
În cadrul acestor ateliere s-au confecționat și decorat coșulețe din cartoane și hârtie gumată, 

felicitări de Paște, s-au pictat ouă și figurine din ipsos. De asemenea s-au încondeiat ouă cu vopsea 
alimentară, frunze de ceapă roșie sau hârtie creponată.  

Activitățile pe ateliere au fost susținute împreună cu preșcolarii de la grupa mijlocie și elevi din 
clasa pregătitoare, cu participarea unui grup de părinți. 

2. ”Un copil, o floare”- Activități practic-gospodărești și de educație ecologică  
Cu spijinul părinților s-au achiziționat cauciucuri, pe care le-am vopsit anterior desfășurării 

activtăților. Apoi au fost amplasate în curtea grădiniței, umplute cu pământ de pădure și fiecare 
copil a plantat câte o floare. S-au vizionat filme educative despre protecția mediului, reutilizarea și 
reciclarea unor deșeuri. Fiecare copil și-a confecționat câte o jucărie din pet-uri, pe care și-a pictat-o 
după preferință. 

3. „O zi la ferma” 
În cadrul acestei activități s-a efectuat o vizită la Eco-Ferma CrisTim Boldești-Scăeni, în cadrul 

căreia preșcolarii grădiniței și elevi ai clasei pregătitoare au putut vedea ferma de vaci și oi, 
procesul de fabricație a laptelui și produselor lactate. Această activitate a fost un fel de prolog 
pentru proiectul tematic ”De pe câmp , pe masa noastră”, care se va desfășura pe parcursul lunii 
mai. 
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4. ”Poftiti in vagoane! - O călătorie cu trenul”  
Însoțiți de părinți și alături de colegii de la grupa mijlocie, preșcolarii au fost într-o călătorie cu 

trenul pe distanța Boldești- Vălenii de Munte și retur. Pe lângă bucuria unei călătorii, pentru mulți 
dintre ei fiind pentru prima dată, preșcolarii au avut ocazia să experimenteze unele reguli: urcarea și 
coborârea, așezarea pe locuri în vagoane, cumpărarea biletelor, comportarea civilizată pe parcursul 
drumului. În localitatea de destinație au fost nevoiți să respecte reguli de circulație, să meargă în 
grup organizat prin oraș. De asemenea au vizitat Muzeul Văii Teleajenului. Realizat într-o maniera 
modernă interactivă, foarte spectaculoasă, cu jocuri de sunet şi lumină, cu exponate naturalizate de 
mare valoare ştiinţifică - păsări şi mamifere specifice zonei, cu plante şi arbori, etalate în mediul lor 
natural, muzeul a oferit copiilor nu numai informaţiile ştiinţifice, dar şi surpriza şi emoţiile unei  
plimbări prin pădure, pe malul unui pârâu, printre vieţuitoare. 

5. ”Mici actori, mici spectatori” 
Știind că preșcolarii sunt atrași de teatru, atât ca spectatori cât și ca protagoniști, s-au 

confecționat și pictat măști ale personajelor, s-au dramatizat povești cunoscute și îndrăgite de ei. A 
fost o ocazie de valorizare a talentelor interpretative, dar și de stimulare a creativității și 
comunicării. Iar emoțiile de actori au fost răsplătite prin trăiri și mai intense ca spectatori ai unei 
piese de teatru ”Prințul fericit”. 

A fost o săptămână a bucuriei, a creativității, a comunicării, a surprizelor, legării de noi 
prietenii, a unor experiențe de neuitat. Încă o dată s-a demonstat rolul important pe care îl au 
activitățile extrașcolare în procesul educațional, după cum spunea J. Kleis ca ”orice activitate 
educațională intenționată și sistematică... al cărui conținut este adaptat nevoilor individului, în 
scopul maximalizării învățării și cunoașterii și minimalizării problemelor cu care se confruntă în 
sistemul formal.. (stresul notării, disciplină impusă, efectuarea temelor)..” 

 
 

Bibliografie:  
 
 „Şcoala altfel- Ghid de implementare 2018”  
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INTEGRAREA ACTVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar PETRI ANA DORINA 
Liceul Tehnologic Jidvei-Școala Gimnazială Bălcaciu 

Jud. Alba 
 
 

În procesul educațional avem și forme de muncă didactică complementare lecției obișnuite.  
 
Aceste activități care pot avea loc fie în școală, în afara orelor de clasă precum și cele în afara 

școlii, foarte îndrăgite de elevi, sunt activitățile extracurriculare desfășurându-se sub atenta 
îndrumare a cadrului didactic. 

 
Activitățile extrașcolare sunt apreciate de elevi, de factorii educaționali dacă: 
 
 Urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 

 Dezvoltă, valorifică aptitudinile și interesele elevilor; 

 Timpul liber al elevilor este organizat într-o manieră plăcută și relaxantă; 

 Formele de organizare și desfășurare sunt ingenioase, au un caracter atractiv și recreativ; 

 Elevii sunt lăsați să își exprime și să își manifeste în voie spiritul de inițiativă; 

 Participarea este necondiționată, liber consimțită, fiind un suport puternic pentru o activitate 

reușită; 

 Au un efect pozitiv pentru munca în grup; 

 Creează un sentiment de siguranță, bună dispoziție și încredere tuturor participanților; 

 Au caracter formativ, contribuie la formarea și dezvoltarea personalității armonioase a 

copiilor.  

 
În funcție de legătura/relația pe care activitățile extrașcolare îl au cu procesul didactic 

desfășurat la clasă, acestea se pot organiza și susține în diferite etape ale procesului de învățământ: 
 
 La începutul unei teme sau capitoldin programă, urmărind familiarizarea elevilor cu sarcina 

de învățare, trezind curiozitate, interes pentru o anumită temăși contribuind la colectarea unui 

material variat, interesant, prețios pentru dezbaterile ce vor urma; 

 În prelungirea conținutului lecției; 

 Pentru îmbogățirea și valorificarea cunoștințelor folosite în lecție. 
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Obiective ce pot fi atinse pe parcursul unei activități extrașcolare (excursia) desfășurată în 
sprijinul unor obiective specifice ariilor curriculare: 
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MATEMATICĂ 

EXCURSIA 

EDUCAȚI
E CIVICĂ LIMBĂ ȘI 

COMUNICARE 

MUZICĂ ȘI 
MIȘCARE 

ARTE VIZUALE 
ȘI ABILITĂȚI 

PRACTICE

Măsoară sau 
aproximează 

lucruri întâlnite în 
cale

Calculează 
distanțe, durate 
de desfășurare 

Scriu 
impresii, 

di l h ă Răsfoiesc 
pliante 

Dictează, 
scriu invitații 

Compun și 
scriu poezii 

Aleg cărți pe 
care le vor 

i i Ascultă 
explicații de 

i lit tSpun povești 
și poezii 

Exprimă în cântec 
sentimente trăite Exprimă în desene 

impresiile din excursie 

Observă natura  
înconjurătoare 

Leagă noi 
prietenii 

Cunosc trăsăturile 
culturale ale 

ității
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE                                            
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 

Prof. inv. primar Petroaie Doina                                                          
Scoala Gimnaziala Ciprian Porumbescu 

 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. De-a 
lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate.  

Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după 
ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile 
necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți.O altă particularitate a activităților 
extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea practică. Aplicarea 
cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de dezvoltare a 
aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați 
atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
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desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură.Ceea ce trebuie să 
ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să 
reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important 
să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.  

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al În 

preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de 
iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, 
iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

 
O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 

ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
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nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță.Un 
eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană trăiește 
intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante săptămâni. În 
aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități 
extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL LOCAL 

Scumpă mamă, te iubesc! 
 
 

PROF. INV. PRIMAR PETROVICI RAMONA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS, JUD. HUNEDOARA 

 
 

 
MOTTO: ,,Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua cele dintâi 

cunoştinţe, în braţele ei începem a judeca binele din rău; în braţele ei petrecem toată pruncia şi 
copilăria noastră; în faptele ei începem şi noi a ne închipui cum trebuie a trăi în viaţa viitoare; într-
un cuvânt, drumul pe care ni-l apucăm în această viaţă îşi are începutul în cele dintâi şi fragede 
pasuri pe care mama ne îndreaptă şi care, ghemul cuvântării şi al judecăţii noastre, mama începe a 
ni-l desfăşura’’. I. HELIADE  RĂDULESCU 

                                
ARGUMENT 
               
Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea internaţională a femeii. 

Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui începe să ne 
mângaie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua 
femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mamă şi iubită, elemente fără de 
care întregul univers nu ar exista.  

Proiectul educaţional ,,Scumpă mamă, te iubesc!’’, se va desfăşura în perioada 4- 8 martie şi  
urmăreste dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul celor mai mici dintre noi, a copiilor, faţă 
de fiinţa cea care le-a dat viaţă, cel mai drag element al orânduirii lumeşti ,,MAMA’’. 

 
SCOPUL: 
Valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin intermediul activitӑţilor artistico-

plastice şi practice, stimularea curiozitatii şi interesului copiilor pentru manifestarile ce exprima 
ziua mamei. 

 
OBIECTIVE: 
1. Promovarea, cunoaşterea şi  pӑstrarea  semnificaţiei mărţişorului si Zilei Internaţionale a 

Femeii; 
2.  Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşolarilor; 
3. Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai  

semnificatiei mărţişorului  si Zilei Internationale a Femeii; 
                                     
DURATA  PROIECTULUI:  1-7 martie 2019 
RESURSE: 
a) umane: cadrul  didactic, elevii clasei, parinti. 
b) de  timp:1 saptamana    
c)resurse financiare proprii                                                         

                                                                                       
MATERIALE FOLOSITE: aparat foto, costume, carton colorat,  mărţişoare, flori. 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
 
 copiii promovează Ziua Mamei printr-un program artistic; 
 copiii participă la confecţionarea de felicitări ; 
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 copiii prezintă părinţilor versurile învăţate. 
 
EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 
 Studiu de impact: întrebări de identificare a reacţiei participanţilor la activitate. 
 Expozitie cu felicitari de 8 martie.         

  
 

 
 

NR. 
CRT. 

TEMA    ACTIVITĂŢII LOCUL 
DESFĂŞURĂRII 

RESPONSABIL 

1. Convorbire despre semnificatia zilei de 8 
Martie; 

Sala de clasa PROF. ÎNV. PRIMAR 
PETROVICI RAMONA 

2 Repetarea cantecelor si poeziilor  
dedicate mamei; 

 
Sala de clasa 

PROF. ÎNV. PRIMAR 
PETROVICI RAMONA 

3 Confectionarea felicitarilor pentru Ziua 
Mamei 

 
Sala de clasa 

PROF. ÎNV. PRIMAR 
PETROVICI RAMONA 

4 Realizarea unei expozitii cu felicitarile 
confectionate; 

 
Sala de clasa 

PROF. ÎNV. PRIMAR 
PETROVICI RAMONA 

5 “Scumpă mamă, te iubesc!” program 
artistic dedicat mamei. 

 
Sala de clasa 

PROF. ÎNV. PRIMAR 
PETROVICI RAMONA 

1201



Stimularea creativităţii preşcolarilor prin activităţile practice 
 
 

Petruş Violina 
GPP Nr. 53 Oradea 

 
 
A fi creator, în sens general, înseamnă a fi capabil să stabileşti legături noi artistice neaşteptate 

între cunoştinţele dobândite sau între acestea şi cele noi, a fi capabil de a face combinaţii artistice  
cu o anumită intenţie,întrucât activitatea creativă are întotdeauna un scop bine conturat. Dar orice 
activitate creatoare presupune mai întâi un bagaj de cunoştinţe temeinic însuşite şi integrate în 
sistem cu ajutorul unor concepte metaforice. 

Desenul, pictura,activităţile practice în special sunt activităţi foarte îndrăgite de copii. Ei sunt 
atraşi de culoare, de varietatea instrumentelor tehnice, de materialele folosite, dovedindu-şi   
spontaneietatea, dând frâu liber imaginaţiei şi fanteziei. Aceste activităţi dezvoltă imaginaţia, 
spiritul de observaţie, simţul practic şi gustul estetic.  

Materialele necesare acestor acestor activităţi se găsesc pretutindeni în jurul nostru, iar copiii le 
pot descoperi în mod natural.  

Acest gen de activităţi sunt interesante, plăcute, de aceea copiii pot fi antrenaţi cu uşurinţă să 
realizeze diferite obiecte imaginate de educatoare sau de ei înşişi. Modalităţile de lucru sunt variate, 
copii executând operaţii de: conturare, tăiere,asamblare,mototolire, îndoire, colorare, etc. 

Pentru ase adapta noilor condiţii de viaţă copiii de azi trebuie să fie creativi, iar creativitatea la 
copiii preşcolari  se poate stimula prin multiple căi şi mijloace variate. 

Copilul se naşte cu capacitatea de a învăţa, dar şansa supravieţuirii, umanizării şi socializării lui 
depinde de contactul cu adultul,de mediul educaţional. Tot  ceea ce poate realiza o fiinţă umană  
depinde de învăţare, exerciţii, muncă şi creaţie. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoaşterea, 
stimularea, educarea şi dezvoltarea creativităţii. Dar cu cât această acţiune începe la o vârstă mai 
mică şi continuă de-a lungul anilor, cu atât v fi mai productivă conducând la obţinerea unor realizări 
mai valoroase. 

Grădiniţa devine primul  nucleu organizat de maximă valorificare a resurselor multiple ale 
copiilor, de stimulare a acestora. Copilul este prin natura sa un spirit creativ datorită imensei 
curiozităţi, a freamătului permanent pentru a cunoaşte ceea ce se petrece în jurul lui. 

Preşcolaritatea este apreciată tot mai mult ca vârsta care cuprinde cea mai importanţă experienţă 
educaţională din viaţa unei persoane, pe parcursul ei  înregistrându-se ritmurile cele mai pregnante 
în dezvoltarea personalităţii umane şi una din cele mai semnificative achiziţii cu ecou evident 
pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale.  

De aceea, nu putem face abstracţie de una din dimensiunile esenţiale pentru întreaga dezvoltare 
şi afirmare a personalităţii - CREATIVITATEA. Văzută prin prisma personalităţii, creativitatea 
capătă sensul de potenţial creativ, de sume de însuşiri sau factori psihici ai unor performanţe. 
Educatoarei îi revine misiunea de a depista de timpuriu posibilităţile creative ale copiilor şi de a 
crea condiţii optime de dezvoltare. 

 
 
Bibilografie: 
 

1. Emilia Soriteu, Abilităţi practice în grădiniţă, Ed. I, Bucureşti. 
2. Silvia Dima, Ne jucăm, jucării confecţionăm, Revista învăţământului preşcolar, 

Bucureşti, 1994 
3. Alina Rocşa, Vasilica Marcu, Aplicaţii cu materiale din natură, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2009 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. Lioara Petrut 
 
 

Lumea în care trăim astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar copiii trebuie să 
fie pregătiți ca să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ și inovator. În 
şcoala contemporană, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, în acest caz, parteneriatul educaţional 
devenind o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. Având un caracter atractiv, 
copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-
se utilul cu plăcutul. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, performanțele școlare sunt mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile 
extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 
învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ. 

Un plus de valoare pe care îl aduc activităţile extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în 
activităţi cât mai diverse şi bogate cu o structură aparte ce diferită de clasica metodă de predare-
învăţare. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: excursiile, taberele, piesele de teatru, film, 
spectacolele de operă, atelierele creative, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina 
Botanică. Elevii pot fi stimulaţi şi astfel își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  
prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie sau dezbateri pe 
anumite teme, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, etc. Este însă important ca 
educatorul/profesorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi 
tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la 
îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru 
frumosul din natură, artă și  cultură. 

„Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre 
întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 50 de minute. 
Atmosfera din „săptămâna altfel” fiind una specială, trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu 
sentimentul câştigării unor noi experienţe. 

Din perspectiva profesorului, iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni irosite, dar după această 
săptămână am constatat că elevii mei erau foarte încântați de activitățile desfășurate și așteptau cu 
nerăbdare săptămâna din anul următor. 

„Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără 
a fi stresați de prezența catalogului. Cele cinci zile au fost pentru profesori o ocazie de a-i cunoaşte 
mai bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o 
abordare transdisciplinară. Astfel, noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, 
motivele pentru care se implică în activitatea școlară și vom putea să corectăm acolo unde este 
nevoie. 

 

Bibliografie: 
1. Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană; 
2. Ciolan, Lucian, 2008, Invatarea integrata, Editura Polirom, Iaşi. 
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STIMULAREA COGNITIVĂ A COPIILOR  
PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. SZASZ FIRA PETRUȚA 
GRĂDINIȚA ”CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ, JUD. MUREȘ 

 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. 

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc.  

Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, 
să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să 
utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.  

Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se 
transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, 
interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei 
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au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului 
şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează 
activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi 
lucruri noi. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

ÎN VIAŢA TINERILOR 
 
 

Prof. Petruţ Mirela 
Şcoala Gimnazială “Ion Pop Reteganul” Sîncel 

 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjunctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 
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Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 

 

 
Bibliografie: 
 

      1. Ionescu, M.; Chiş, V. (2001), Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

2. Stoica, Marin (2002), Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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DOZA ZILNICĂ DE SĂNĂTATE 
PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

 
Prof. înv. primar Peța Cristina Maria, 

Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara 
 
 
Argument 
În societatea actuală, există multe familii care nu respectă întocmai principiile unei educații 

alimentare corespunzătoare, nu au un program de masă regulat, iar alimentele consumate sunt 
uneori mai puțin sănătoase, asigurând în unele cazuri un aport prea mic de nutrienți, ce nu permit 
dezvoltarea și funcționarea organismului uman la capacitatea normală, ca urmare a acestui deficit. 

În special, la copiii de vârstă școlară mică, respectiv preșcolară, este nevoie de un regim 
alimentar strict, dar corespunzător vârstei, regim care să permită o mai bună funcționare a 
organismului. În acest sens, este importantă o educație alimentară, culinară, care să deschidă 
perspective, atât ale părinților, cât și ale elevilor, spre o viață sănătoasă, ce ar trebui să înceapă cu 
un consum optim de alimente, dar și cu mișcare, implicit cu educație fizică și sport. 

Pentru a porni cu dreptul din punct de vedere al alimentației, al interesului pentru arta culinară, 
îi voi provoca pe micii mei elevi de clasa I, momentan extrem de dornici să pășească în tainele 
preparării gustărilor, să realizeze o salată de fructe, într-o manieră cât mai diversificată, dar și 
originală și creativă, în același timp.  

Cu siguranță că, din mânuțele lor pricepute vor ieși preparate minunate, iar procesul de realizare 
a acestora va fi unul captivant.  

Scopul proiectului: 
Scopul acestui proiect este acela de a-i implica pe elevi, încă de la o vârstă fragedă, în activități 

casnice, gospodărești, alături de părinți, de familiarizare cu instrumentele necesare preparării unei 
salate, de mânuire a acestora, de exersare a deprinderilor motrice, precum și de comunicare  
eficientă pe teme culinare.  

Coordonator proiect: prof. înv. primar Peța Cristina Maria 
Tipul proiectului: local (la nivelul școlii/ comunității locale) 
Gupul țintă: 26 elevi, din clasa  I C, de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” 
Locul de desfășurare: sala de clasă a școlii 
Resurse umane: cadrul didactic, elevi. 
Resurse temporale: 19 aprilie 2019, 3 ore 
 

Obiectivele proiectului: 
 Însușirea principiilor alimentației raționale și a normelor de igienă alimentară;  
 Formarea deprinderii de alimentație sănătoasă, bazată pe fructe și legume; 
 Formarea unor deprinderi de a curăța și de a tăia fructe, utilizând corect tacâmurile și vesela; 
 Respectarea regulilor privind ordinea la locul de desfășurare a activității. 

Resurse materiale și mijloace de realizare: fructe (mere, portocale, banane, kiwi, mure, zmeură, 
căpșune, afine, etc.), tacâmuri, veselă, frișcă, toping, bomboane decorative, șervețele. 

Rezultate așteptate: 
 Realizarea jurnalelor de activitate; 
  Degustarea și inter-evaluarea preparatelor;  
 Formarea unei conduite alimentare propice dezvoltării fiziologice și mentale armonioase. 

Evaluarea:  
 Jurnal de activitate; 
 Prezentare preparate; 
 Fotografii. 
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GRĂDINIŢA – PRIMII PAŞI ÎN EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 
 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.: PICULEASA MIIHAELA SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU”, CRAIOVA 

 
 

      Educaţia interculturală are în vedere dezvoltarea unei educaţii a tuturor, mici şi mari, pentru 
recunoaşterea diferenţelor existente în interiorul aceleeaşi comunităţi, societăţi.  

Educaţia interculturală  este totodată un răspuns la provocările lumii contemporane şi la 
dinamicile sociale culturale. În grădiniţă şi şcoală ea nu se confundă cu nici una dintre activităţile 
obligatorii sau obiectele de studiu,având strânse legături cu alte filozofii educaţionale precum 
educaţia antirasistă, educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru o cetăţenie democratică. 
,,Învăţătorul care practică o pedagogie interculturală va profita efectiv de prezenţa elevilor de 
origini diferite pentru a valoriza cultura lor de origine şi a-i sensibiliza, în acelaşi timp, pe ceilalţi la 
diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, va evita stereotipurile, 
prezentarea culturilor în mod static.” (P. Dasen).  

În grădiniţă fiecare copil vine dintr-un mediu socio-cultural diferit de al celorlalţi copii, iar din 
perspectiva provocărilor multiculturalismului civic, trebuie pus accentul pe rolul educaţiei şi a 
dialogului intercultural, pentru că, cum bine ştim diversitatea culturală înseamnă bogăţie iar această 
bogăţie merită şi trebuie păstrată. Copiii învaţă de timpuriu că sunt diferiţi ceea ce nu înseamnă că 
unul este mai bun decât altul. Ei învaţă sub protecţia şi bunăvoinţa educatoarei să se respecte şi să 
se accepte, să fie buni şi generoşi, creativi, capabili să creeze relaţii pozitive. Indiferent de etnie sau 
minoritatea din care face parte, copilul simte nevoia şi trebuie să fie iubit, respectat, valorizat, iar 
din această perspectivă se impune o atitudine deschisă, tolerantă, acceptare şi flexibilitate culturală 
din partea oricărui cadru din grădiniţă. 

Prezenţa la grupă a doi copii aparţinând etniei rrome m-a determinat să caut calea cea mai 
accesibilă copilului preşcolar  de percepere şi înţelegere a faptului că nu toţi suntem la fel. Prin 
activităţile desfăşurate în cadrul proiectului tematic ,,COPIII LUMII VOR PACE”, prin activităţile 
specifice zilei de  1 Iunie, dar şi prin convorbiri spontane la iniţiativa copiilor şi a educatoarei,  
copiii au înţeles că fiecare individ aparţine unui cult, fiecare vorbeşte  o limbă şi are obiceiuri 
diferite. Prin exemple concrete din realitatea imediată (foşti colegi de grupă sau unele rude plecate ) 
le-am explicat că poţi fi român în România, dar şi în Italia, Spania, Grecia, după cum un copil care 
trăieşte în România poate să fie polonez, lipovean, rrom, evreu etc. Indiferent de numele care îl 
poartă, de etnie, de minoritate, de culoarea pielii, pe copiii de vârstă preşcolară jocul şi atitudinea 
pozitivă a colegului, precum si nevoia de comunicare îl determină să fie bun coleg şi prieten. 

Programul  socio-educativ ,,O LUME A PRIETENIEI” a însemnat un pas înainte în cunoaşterea 
copiilor de etnie rromă, a condiţiilor lor de viaţă şi joacă. Acest proiect a facilitat întalnirea copiilor 
din unitatea unde lucrez cu copiii etniei rrome dintr-o grădiniță  structură a școlii de care 
aparținem, oferirea de cadouri, dulciuri, jucării, organizarea de jocuri împreună. Copiii au spus 
poezii în limba română, dar şi în limba rromă, au adresat formule de salut şi au cântat în ambele 
limbi. Un copil a prezentat costumul lor popular şi a interpretat un cântec tradiţional.  

 

Modalităţi concrete:  
 am încurajat copiii să spună cuvinte în limba lor în diferite contexte (formule de salut, de 

politeţe, denumirea unor jucării, plante, obiecte ); 
 recitarea unor poezii învăţate în familie; 
 organizarea de jocuri; 
 interpretarea unui cântecel pentru copii; 
 prezentarea şi folosirea costumului popular specific cu prilejul serbării  „Pomului de iarnă”; 
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 învăţarea unui dans polonez de către toate fetiţele din grupă şi prezentarea lui la serbarea de 
sfârşit de an; 

 învăţarea unui dans ţigănesc și prezentarea lui la serbare; 
 invitarea unui bunic cu prilejul sărbătorii Paştelui, bucuros să ne povestească din obiceiurile 

lor.  
Treptat copiii au învăţat să se accepte indiferent de culoarea pielii şi, mai mult, dincolo de 

aprecierile auzite în familie sau în diferite situaţii (la joacă, pe stradă etc.) că ţiganii sunt murdari, 
săraci şi răi. În urma constatării repetate a unor astfel de atitudini am organizat întâlniri cu părinţii, 
i-am provocat la dezbateri prin asigurarea unui cadru deschis, sincer, fiecare având posibilitatea să-
şi spună părerea proprie, dar să şi asculte alte opinii. Am folosit chestionare şi am purtat discuţii 
particulare, am avut dezbateri  pe teme ca: ,,Dacă eu eram rrom” , ,,Culoarea pielii contează?” 
,,Trăim în anul 2019”. Astfel de întâlniri s-au dovedit benefice deoarece părinţii au renunţat cu 
uşurinţă la unele formule clişeu auzite, la rândul lor, în copilărie şi utilizate în virtutea inerţiei, fără 
a se gândi la impactul produs în mintea copiilor lor, a unor formule de genul ,,dacă nu eşti 
cuminte…”, ”dacă nu dormi…”, “dacă nu mănânci…”, - ,,te dau la ţigani”. Îmbucurător este faptul 
că în ultima vreme televiziunea a adus în faţa telespectatorilor multe exemple pozitive prin prezenţa 
la emisiuni a unor personalităţi de etnie rromă: cântăreţi de jazz, pianişti, medici – persoane educate 
care au un cuvânt de spus in domeniul în care profesează  şi care pot fi un exemplu pentru etnia 
rromă şi în acelaşi timp pentru noi toţi. 

Prin toate demersurile, acţiunile şi activitaţile desfaşurate la nivelul grupei şi al grădiniţei am 
umărit dezvoltarea unor atitudini şi comportamente atât la copiii preşcolari, cât şi în rândul 
parinţilor. 

Atitudini şi comportamente: 
 acceptarea colegilor indiferent de etnie; 
 învăţarea unor cuvinte, expresii, ale altor naţionalităţi (formule de politeţe ,de salut denumiri 

de plante si animale,s.a.); 
 cunoaşterea unor cantece şi jocuri din folclorul copiilor; 
 executarea unor paşi de dans; 
 canoaşterea costumelor populare specifice; 
 cultivarea sentimentelor de prietenie şi respect; 
 abandonarea expresiilor care pot fi jignitoare; 
 trezirea interesului pentru a cunoaște mai mult din obiceiurile şi limba altor nationalităţi. 
,,Din aproape în aproape orice om poate deveni frate.” 
Iată o frumoasa definiţie pentru conceptul de interculturalitate. O definiţie pe cât de simplă, 

infinit mai mult încărcată de sensuri şi semnificaţii. Rămâne la latitudinea noastra, a educatorilor, 
cum dezvoltam şi punem în practică această definiţie. Factorii educaţionali, şcoala în general, are 
rolul să-i ajute pe copii în a deveni persoane competente, generoase şi creative, capabile să dezvolte 
relaţii pozitive, capabile să-i entuziasmeze pe oameni şi să-i adune. Sufletul oricărui copil este plin 
de resurse, depinde de fiecare din noi cum şi cât vom reuşi să organizăm şi să valorificăm aceste 
resurse. 

 
Bibliografie: 
 
„Educația interculturală, Experienţe, politici, strategii”, Iaşi, Ed. Polirom, 1996, pag.47; 
„Pachet educaţional, Idei, resurse, metode şi activitaţi pentru educaţia interculturală”, 

Timişoara, Institutul European, 1998, pag. 23,  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 

Pietreanu Alexandra- Mariana 

 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori) 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. Aceste activități au ca scop 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ.  

Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă 
spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă 
independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările 
disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare” [5, p. 288].  

 
Aceste activități în cele mai multe cazuri au un caracter interdisciplinar, datorită acestui lucru 

fiind diferite de activitățile școlare din punct de vedere al conținutului, metodelor folosite, al 
duratei sau formei de organizare. Mai exact activitățile extrașcolare pot avea diferite forme: 
excursii, drumeții, vizionări de filme, spectacole cultural – artistice, întreceri sportive, vizite etc.  

 
Pedagogul C. Cucoș [1] consideră că, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul 

lecţiilor şi activitatea desfăşurată de ei în afara clasei şi a şcolii, există deosebiri din punct de 
vedere al conţinutului şi al formelor de organizare: 

  

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul 
lecţiilor. Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul 
la disciplină, în timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 
şi foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici 
conţinutul acestor activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii.  

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe 
baza liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de 
activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de 
minute, iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două 
ore.  
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4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au 
forme specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul 
orelor prin intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin 
intermediul calificativelor slab, bine, foarte bine.  

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 
independenţă şi a iniţiativei elevilor.  

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea 
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a 
aptitudinilor elevilor. 

 
În concluzie pot spune că din punctul meu de vedere aceste activități extrașcolare generează 

relații de prietenii și ajutor reciproc între membrii grupului de copii, le dezvoltă creativitatea. Este 
important ca grupul de copii/ elevi să fie antrenați în alegerea temei unei activități extrașcolare, 
respectiv în  organizarea acesteea, acest lucru făcându-i mai responsabili față de ceea ce se 
întâmplă în jurul lor.  

 
 
Bibliografie: 
 
 Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002. 
 Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000 
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ROLUL SI IMPORTANTA  ACTVITATILOR  EXTRACURRICULARE 
 

 
Prof. Madalina Pigulea 

Gradinita cu P. P. ,,Ion Creanga Craiova” 
 
 

Într-o perioadă caracterizată prin explozie informaţională, prin schimbări rapide - timpul pare să 
nu mai aibă răbdare. Grădiniţa şi şcoala sunt chemate să-şi îndeplinească rolul de factori esenţiali la 
adaptarea rapidă a fiecărui cetăţean la cerinţele mereu crescânde ale societăţii.  

Grădiniţa îşi propune astfel să ofere copilului mijoacele necesare progresului său continuu în 
cunoaştere şi adaptare, să se axeze pe însuşirea conceptelor de bază, pe cultivarea unei gândiri 
simple, pe însuşirea de metode şi instrumente de învăţare prin activitate proprie.  

O mare grija trebuie acordata particularitatilor de vârsta si individuale ale copilului. Eficienţa 
educaţiei depinde de gradul în care pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de 
măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare.  

Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea 
creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi 
manifestă imaginaţia şi creativitatea,  şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea 
temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile 
extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi 
dorinţelor lor. 

Activitatile extracurriculare contribuie la dezvoltarea gândirii si completarea procesului de 
invătare, la dezvoltarea aptitudinilor prescolarilor, la organizarea placută si ratională a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă la aceste activităti cu optimism si voie buna, cu 
însufletire si dăruire. Prin acest tip de activităţi, educatoarea are posibilitatea să-si cunoască mai 
bine prescolarii, să le influenteze dezvoltarea, să îi pregateasca pentru viaţă. Prescolarii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, să accepte idei noi, să-si dezvolte capacitatea 
de a găsi noi modalităţi de rezolvare a problemelor,  

Scopul activitaţilor extrascolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 
activităti cât mai variate si bogate în continut, fructificarea talentelor personale.   

Activităţile extrascolare se desfaşoară intr-un cadru informal, sunt atractive pentru orice vârstă, 
stârnindu-le interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 
presupun un efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei 
impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă 
la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). Copiii timizi îsi pot maximize potentialul intelectual.  

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, 
atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii, desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă,, activităţi de desene pe asfalt, activităţi desfăşurate 
cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi 
alte instituţii, vizite, plimbări, excursii, spectacole, teatru de papusi. 

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea copiilor şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul 
activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor 
extracurriculare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. Pinghireac Nicoleta 
Școala Gimnazială „Geo Bogza”, Bălan, jud. Harghita 

 
 
 
Toți știm ce este educația! Sau mai bine spus pentru fiecare dintre noi educația are un sens.  
 
Pentru unii educația este rezultatul unei activități pedagogice ce a avut ca scop dezvoltarea 

insușirilor intelectuale, morale sau fizice, pentru alții educația înseamnă empatie, respect pentru 
semeni; pentru unii este drumul spre descoperire, spre inovație, pentru alții educația înseamnă timp 
irosit în defavoarea câștigului.  

 
Cu siguranță fiecare ar putea adăuga câte un sens personal dat educației, în funcție de modul 

cum percepe și cum gândește problema. Însă pentru a nu duce în derizoriu problema educației, încă 
din cele mai vechi timpuri, educația a fost încredințată înțelepților . Socrate , Platon, Aristotel ... toți 
au avut o viziune clară asupra educației.... 

 
Educația nu trebuie înțeleasă ca fiind ansamblul de măsuri și metode ce se utilizează doar în 

incinta școlii.  
 
Educația este procesul ce se desfășoară în diferite contexte: formale, informale sau nonformale 

și devine eficienta doar atunci cand elevii participă în mod activ la activitățile organizate în acest 
scop. 

 
Activitățile extrașcolare au un rol important în procesul educațional, ele având scopuri și 

obiective de învățare, atașate acțiunilor desfășurate într-un cadru organizat, iar atingerea lor se 
realizează în alt mod decât acela al predării, care este metoda de baza din instituțiile de invățământ.   

 
Situațiile inedite în care elevii sunt puși în cadrul activităților extrașcolare și metodele activ-

participative îi scot pe acestia din ipostaza de obiect al formării și-i transformă în subiecți activi, 
coparticipanți la propria formare. 

 
Scopurile activităților extrașcolare pot fi multiple, de la dezvoltarea abilităților antreprenoriale, 

la stimularea interesului elevilor pentru carte, lectură, pentru teatru; de la competiții sportive la 
excursii cu diferite tematici.  

 
Programul Școala Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun” este un prilej ideal de a propune 

elevilor acitivități inedite, cu scopuri educaționale clar definite. În cadrul acestor activități se poate 
realiza învățarea, fără efort, cu implicare activă din parte elevilor și cu rezultate uimitoare. 
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Bucuriile Iepuraşului 
 
 
 

Prof. inv. primar: Pintea Andreea 
 
 

An de an, în prima zi de Paşte, iepuraşul aduce copiilor cuminţi ouă vopsite în culorile 

curcubeului. Dar nu ţi le va lăsa pe masă, ci le va ascunde în grădină sau prin casă, iar tu trebuie să 

le găseşti. Şi s-ar putea să primeşti şi ouă de ciocolată. 

 

Construieşte cuiburi din iarbă sau ascunde coşuleţe în casă, iar dacă eşti cuminte, iepuraşul va 

veni noaptea şi va pune în ele cadourile pe care ţi le doreşti: jucării, hăinuţe şi dulciuri preparate 

după reţeta secretă a iepuraşului."  

 

Paştele nu este complet dacă nu le spunem celor mici această poveste a iepuraşului, care îi 

încântă chiar şi la vârste mai mari.  

 

Odată creată magia Sărbătorilor Pascale, copiii le vor aştepta cu mai mare bucurie şi emoţie. 

"Personajele magice, cum sunt Moş Crăciun, Moş Nicolae sau iepuraşul, au o poveste frumoasă, 

care îi încântă întotdeauna pe cei mici.  

 

Deschiderea unui copil către povestea unui personaj magic este foarte mare şi putem profita de 

aceasta pentru a-i insufla semnificaţia acestei sărbători.  

 

Primăvara toți oamenii se pregătesc pentru Paște și își aleg cele mai frumoase haine ca să se 

bucure de Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. În casă miroase a cozonaci pufoși făcuți de mama. 

Copiii vopsesc ouțele cu culoarea roșie și îl așteaptă nerăbdători pe Iepurașul de Paște.  

 

De Paște vine iepurașul și le aduce multe dulciuri gustoase numai copiilor care au fost cuminți. 

Oamenii ciocnesc cu mare drag ouăle roșii și merg cu sufletul curat la biserică ca să ia lumina 

sfântă, iar copiii sunt mulțumiți de dulciurile primite de la iepuraș.  

 

Paștele este o sărbătoare foarte frumoasă pe placul tuturor !  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚIILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

Concursuri școlare 
 
 

Prof. Pintilie Nicoleta 
Grădinița cu P. P. Norocel, Negrești/Vaslui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Podoaba cea mai aleasă şi mai mândră-ntre podoabele ţării este poporul românesc. În sufletu-i 
larg, nespus de duios, trecut prin focul atâtor suferinţe, am găsit izvorul curat al frumoaselor lui 
cântece şi tot înţelesul istoric al trăiniciei noastre pe acest pământ. În marea lui putere de muncă, de 
luptă şi de răbdare, în mintea lui trează şi-n inima lui caldă am găsit sprijinul speranţelor 
noastre…mă întreb ce popor a avut pe lume o soartă mai aprigă şi mult mai zbuciumată, ce neam de 
oameni a stat mai viteaz şi mai întreg în faţa atâtor dureri?” Alexandru Vlahuţă. 
 

Aplecându-ne cu dragoste spre trecutul nostru, gândindu-ne cu respect la originea poporului 
român, născut creştin şi mai ales din îndatorire faţă de credinţa care ne-a plămădit şi ne-a menţinut 
pe aceste plaiuri, trebuie să ne păstrăm cu sfinţenie obiceiurile ca buni români. Ştim că: „datinile, 
proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate reconstrui trecutul lor 
îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire inclusă şi păstrată cu 
sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri”. 

 

Considerând, că întreaga existenţă istorică a neamului nostru este o luptă încordată în apărarea 
credinţei, cred că românii au înţeles, că în acest bun suprem este absorbită fiinţa etnică a lor. 
Oamenii au ştiut să împletească, poate ca nici un alt popor, firul uneori aspru al existenţei, cu 
dulcea, bogata şi nestăvilita lor imaginaţie creatoare dând naştere spiritualităţii vii, de neasemuită 
frumuseţe. 

 

Credinţa populară a însoţit evoluţia poporului român şi a contribuit la formarea şi evoluţia limbii 
române. Din scrierile cronicarilor noştri, se desprind informaţii privind obiceiurile, tradiţiile, 
genurile folclorice care au existat şi există la noi. Textele literare, cântecele, conţin dovezi de 
înţelepciune populară, de bogată trăire spirituală a poporului român. Aceste bogăţii folclorice 
trebuie transmise noii generaţii ca un bun naţional. 

 
Învăţătoarele au marea răspundere de a le pune la dispoziţie aceste valori şi să-i ajute pe copii să 

le înţeleagă şi să le păstreze. Numai atunci, copilul va deveni conştient de condiţia sa ca fiinţă 
socială. 
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Folclorul este singura şcoală care a existat şi continuă să existe ca izvor mereu viu şi prezent. 
Copiii pot găsi în folclorul românesc modelul de om care mereu evoluează de la copilul – când 
cuminte, când năzdrăvan, la tânărul frumos şi fără frică, la adultul muncitor şi cinstit, până la 
înţelept şi sfătos. 

 

De aceea cadrele didactice trebuie să facă accesibil drumul pe care copiii îl străbat în 
cunoaşterea trecutului, a valorilor culturale şi lingvistice ale poporului român, căci acestea hrănesc 
spiritul, precum rădăcinile unui copac hrănesc frunzele şi florile de pe cea mai înaltă şi mai fragedă 
ramură. 

 

Respectul pentru tradiţii, semn al statorniciei şi a legăturii organice cu pământul strămoşesc, a 
reprezentat una din formele principale de manifestare a conştiinţei de sine a poporului român. 
Această conştiinţă imprimă creaţiei folclorice un orizont specific în coordonatele căruia se înscriu 
idealurile de libertate şi demnitate naţională şi socială, dar şi atitudinii care îl leagă pe ţăranul român 
de satul natal, de cadrul natural al vieţii şi îndeletnicirile lui tradiţionale.  

 

Nu vom putea măsura cu mintea dimensiunile celor mai semnificative sărbători religioase 
Crăciunul şi Sfintele Sărbători de Paşte. Ele reprezintă un prilej de bucurie, de încredere sufletească 
pozitivă pentru toţi oamenii. În aceste momente fiecare îşi manifestă buna cuviinţă, bunul simţ fie 
prin intermediul artelor, fie prin intermediul oricărei alte ştiinţe. Copiii ne uimesc şi ne surprind cu 
imaginaţia lor bogată prin diferite lucrări plastice şi practice. 

 

Există în fiecare copil posibilităţi latente nebănuite de a se exprima prin forme aparţinând artelor 
plastice. Copiilor li se dă posibilitatea de a se exprima, utilizând diferitele elemente ale limbajului 
plastic, conform propriilor priceperi şi imaginaţii, au ocazia de a face cunoscute rezultatele 
activităţii lor, sesizând în acelaşi timp că mai exista şi alţi copii cu aceleaşi preocupări, interese şi 
aptitudini artistice. 

 

Prin concursul “Lumina învierii în suflet de copil”, desfășurat în unitatea noastră urmărim 
educarea copiilor în spiritul păstrării valorii autentice, cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşte, 
îndrumarea lor spre ce este autentic şi specific nouă. 

 

 Concursul mai oferă oportunitatea realizării unui schimb de experienţă valoros între partenerii 
educaţionali: cadre didactice, copii, reprezentanţi ai comunităţii locale şi dă posibilitatea 
desfăşurării unei colaborări eficiente care consolidează relaţiile în cadrul comunităţii. Satisfacţia 
pentru rezultatele obţinute răsplăteşte eforturile tuturor celor implicaţi în realizarea lor. 

           

În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care 
permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul 
de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă 
gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză 
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.  
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JOCURILE COPILĂRIEI NOASTRE 
-ACTIVITATE PRACTICĂ- 

 
 

Prof. Pîrlea Gabriela Mihaela 
Școala ,,Prof. M. Sîmbotin”, Cîrligele, Vrancea 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 
-Să le dezvolte spiritul practic; 
-Să învețe să-și confecționeze propriile jocuri din materiale reciclabile; 
-Să-i ajute să isi exprime starile, emoțiile; 
-Să învețe să colaboreze și să distribuie sarcini ; 
-Să-și antreneze memoria, atenția și răbdarea. 
 
INTERVALUL ORAR: 8.00-12.00 
 
PARTICIPANȚI/GRUP ȚINTĂ: elevii  claselor V-VIII 
 
LOCUL DESFAȘURĂRII:  
-pentru confecționarea jocurilor:sala de clasă; 
-pentru punerea lor în aplicare:în aer liber(curtea școlii, terenul de sport etc.) 
 
REALIZAREA ACTIVITAȚII: 
Pentru confecționarea jocurilor, elevii au nevoie de următoarele materiale: 
1. JOCUL TWISTER -carton, acuarele/vopsea, foarfecă, scoci , cuie; 
2. MASA DE TENIS-placă  polistiren, carton, scoci, minge ping-pong, role carton, plasa de la 

fructă/legume( fileul); 
3. MASA WARKER- placă polistiren, carton, scoci, capace plastic. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PÎRȘAN IONELA CĂTĂLINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDULEȘTI – CRÂNGURILE 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 
descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar 
să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă 
între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi 
la momentul potrivit. 
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Bucuriile Iepurasului! 
 
 

Prof. înv. preşcolar  Pîrşe Gheorghiţa, 
G. P. N. Şuviţa Vârfuri Dâmboviţa 

 

 
Paştele este o sărbătoare păstrată cu sfinţenie de creştini. Aceasta simbolizează Învierea 

Domnului, însă tradiţia îndrăgitului Iepuraş de Paşte îşi are originile în legendele păgâne. Cum a 
ajuns micuţul blănos să fie asociat cu această sărbătoare, vă vom arâta în rândurile care urmează. 

Iepurele reprezintă la păgâni simbolul lui Eostre, zeiţa primăverii. Aceasta era adesea asociată 
cu ouăle şi iepurele, deoarece se spune că zeiţa a găsit o pasăre rănită în timpul iernii, iar singura 
soluţie pentru a o salva a fost să o transforme în iepure. Deşi nu mai era pasăre, iepurele putea să 
facă ouă. De asemenea, se spune că iepurele este o fiinţă lunară, iar ciclurile lunii sunt cele care 
determină în ce zi sărbătorim Paştele, în fiecare an. 

Prima apariţie a iepuraşului ca simbol al Paştelui a avut loc în Germania, fiind menţionat în 
cărţi, în jurul anului 1500, deşi e probabil ca el să fie prezent de mai multă vreme în tradiţia 
populară. Germanii sunt primii care au inventat dulciurile în formă de iepuraş, la 1800, din aluat şi 
zahăr. În aceeaşi perioadă, în Franţa şi Germania au apărut şi primele ouă din ciocolată. 

În America, această tradiţie a iepuraşului de Paşti, care aduce cadouri ouă vopsite copiilor 
cuminţi, a fost adusă de emigranţii germani. De asemenea, pe continentul american, animalul cu 
urechi mari este personaj de legendă. La unele triburi, exista un mit care descrie cum iepurele a 
adus oamenilor focul, în timp ce în cultura mayasă era creditat cu inventarea scrisului.     

Pentru budişti, iepuraşul este, de asemenea, o creatură selenară. Legenda spune că, neavând ce 
ofrandă să-i aducă zeiţei Indra, iepuraşul s-a gătit pe sine însuşi în focul sacru şi, ca răsplată, a fost 
aşezat pe Lună. Şi în tradiţia chineză, iepuraşul este o creatură care trăieşte pe Lună, unde se ocupă 
cu măcinarea orezului, esenţa vieţii. 

Indiferent de natura sa păgână sau creştină, Iepurele de Paşte este un personaj recunoscut în 
toată lumea, pe care am ales să îl asociem cu drag de Sărbătoarea Paştelui. 

Un miracol care se petrece cu regularitate în fiecare an, așteptat cu sufletul la gură și uimind 
totuși de fiecare dată, este apariția luminii divine la Sfântul Mormânt din Ierusalim în noaptea de 
Înviere a Paștelui ortodox.  

Este darul pe care Iisus ni-l face, amintindu-ne de lumina strălucitoare care i-a umplut 
mormântul în momentul Învierii Sale. Este modul Său de a ne transmite că este mereu alături de 
noi. 

 

     Bibliografia:  
 

     Sursa de inspiratie: Wikipedia 

 
 

1222



 

Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
Educatoare 

 
 

Prof. Pirtea Elena 
Grădinița P. P. "Semenic"Reșița 

 
 
În grădiniță, educația presupune și muncă didactică complementară activităților obligatorii.  
Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate.    

Învăţămantul extraşcolar se realizează în grup sau individual în instituţii extraşcolare de stat şi 
private (centre, palate, case de creaţie, cluburi de creaţie tehnico-ştiinţifice, şcoli sportive de 
agrement etc.), în baza unor activităţi educative specifice, de către cadrele pedagogice în colaborare 
cu familia, unităţile socio-culturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret etc.   

Accesul la activităţile realizate de instituţiile extraşcolare de stat este liber şi gratuit pentru toţi 
solicitanţii cu vârsta între 5-19 ani, cu excepţia şcolilor sportive, indiferent de gen, rasă, origine, 
etnie, confesiune, oferindu-le tuturor posibilități egale pentru dezvoltare multilaterală și 
autodeterminare în sfera timpului liber.  

 
Instituția extrașcolară va activa în baza următoarelor principii:  
 

• Principiul echității și al non-disciminării;  
• Principiul parteneriatului social și al co-managementului;  
• Principiul respectării drepturilor copilului și ale omului;  
• Principiul centrării pe valorile general-umane, naționale și democratice;  
• Principiul diferențierii și individualizării demersului educațional;  
• Principiul corelării intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale societății;  
• Principiul creativității;  
• Principiul unității educației și autoeducației. 

   
Activităţile extraşcolare îi formează şi le oferă copiilor ocazia de a avea propria părere şi de a 

căpăta mai multe abilităţi de învăţare. Aceste activități se desfăşoară într-o atmosferă neformală, 
ceea ce contribuie la încheierea învăţării formale.  

Activităţile extraşcolare îi ajută pe copii să-şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri noi şi 
totodată să se simtă importanţi pentru societate. Cursurile suplimentare reprezintă o oportunitate de 
a descoperi pentru sine acele activități care nu sunt incluse în programul școlar sau cărora li se 
acordă prea puțină atenție în conformitate cu curriculum de studii. Varietatea de activitate poate fi 
chiar cea mai bună metodă de odihnă și relaxare și dacă ne gîndim la faptul că odihna de acasă se 
rezumă la vizionarea televizorului sau jocurile computerizate.  

În centrele de artă, copilul beneficiază de un cerc suplimentar de comunicare. Frecventând 
aceste cursuri, copilul capătă mai mulți prieteni, întrucât interesele comune îi apropie. Înscrierea 
copilului la tot felul de cursuri este o modalitate de a-i spori gradul de autoapreciere.  
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Dacă la școală copilul nu strălucește cu note mari și se simte mai rău decât alții, cursurile de la 
care primește satisfacție, cu siguranță, vor avea efect. Aici nu există note, fiecare își poate da frâu 
liber fanteziei și poate fi mai bun. Unii din ei se afirmă nu doar în cadrul centrului, dar şi la nivel 
național şi internaţional.  

E foarte bine când copilul poate să-şi aleagă singur ocupaţia, dar şi mai bine când intervin şi 
părinţii. Dacă copilul are ocazie să facă ceea ce îi place, el creşte intelectual şi moral.  

Activităţile extraşcolare le lărgesc orizontul de cunoştinţe şi le cultivă copiilor anumite valori.  
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE                                                
IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

 

PROF. INV. PRESOLAR  PIRTOC LUCRETIA                                           
GRADINITA CU P. N. MINTIU- GHERLII 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

Prin activitatile extracurriculare desfasurate in gradinite se urmareste completarea procesului 
didactic, organizarea rationala si placuta a timpului liber.     

 O cerinta foarte importanta vizand optiunea pentru astfel de activitate este selectionarea din 
timp a suportului teoretic in functie de interesele si dorintele copiilor si ordonarea lor intr-un 
repertoriu cu o tema centrala. 

Activitatile extracurriculare organizate in gradinite pot avea continut cultural, artistic sau 
spiritual, continut stiintific si tehnico-aplicativ, continut sportiv sau pot fi simple activitati de joc ,de 
participare la viata si activitatea comunitatii locale. 

In cadrul activitatilor extracurriculare cu o deosebita influenta formativa sunt incluse toate 
formele de actiuni care se realizeaza in afara programului propriu zis : plimbari, iesiri in natura, 
excursii, tabere, serbari cu diferite ocazii, concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre 
gradinite, parteneriate scolare pe diferite teme, etc. 

In activitatile organizate in mijlocul naturii si al vietii sociale, prescolarii se confrunta  cu 
realitatea printr-o percepere activa, investigatoare, prin actiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul inconjurator, a unor zone geografice si locuri istorice.Ei  dobandesc o mare 
cantitate de informatii privind munca si viata omului in diferite cotexte isi formeaza reprezentari 
simple despre structura si conditiile de viata ale unor plante si animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor si frumusetilor patriei . In cadrul  activitatilor in aer liber, prescolarii isi 
pot forma sentimentul de respect si dragoste pentru natura, de ocrotire a speciilor pe cale de 
disparitie. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului 
nostru. Atat activitatile turistice cat si cele de concurs contribuie la imbogatirea si largirea 
vocabularului activ, a socializarii, a diverselor continuturi stimulative , astfel copiii pot reda cu mai 
multa creativitate si sensibilitate imaginea realitatii in cadrul activitatilor plastice si practice si de 
educarea limbajului , au mai multa initiativa in cadrul jocurilor. 
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 Spectacolele,serbarile, vizionarile (teatrul de papusi) constituie o alta forma de activitate 
extracurriculara in gradinite, prin intermediul carora copilul face cunostinta   cu lumea minunata a 
artei. Aceasta forma de activitate il pune pe cel mic atat in calitate de actor cat si de spectator in fata 
unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum si in faptul ca se apeleaza in permanenta la 
afectivitatea copilului. 

In acelasi timp nu trebuie neglijat rolul  activitatilor extracurriculare in formarea caracterului 
colectiv care conduce la « sudarea legaturii » dintre cei mici, ii invata sa traiasca in grup,sa 
colaboreze ,sa accepte si sa respecte parerile celorlalti.   

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului 
prescolar, 3-4/2006, 

2. IONESCU, M.; CHIS, V.,Mijloace de invatamant si integrarea acestora in activitatile de 
instruire si autoinstruire, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001 

3. PREDA. VIORICA, Metodica activitatilor instructiv educative in gradinita de copii, Editura 
« Gheorghe Cartu Alexandru », Craiova 2009 

4. LESPEZEANU M., Traditional si modern in invatamantul prescolar, Editura S.C. Omfal, 
Bucuresti, 2007 
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Activitățile extrașcolare/ extracurriculare 

 
 

Prof. inv. primar PIRVANESCU EUGNIA, 
C. N. P.: Stefan Velovan”, Craiova 

 
         
În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.           După o binecunoscută 
clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de 
învăţământ, apare sub două aspecte principale:   

        ♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin 
situaţiile vieţii de zi cu zi   

        ♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ.  

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei 
şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în 
general, cu rol de „curriculum suplimentar”.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.   

Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 
educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc.                     

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a 
noi cunoştinţe.  
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Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai multor 
elevi, ce fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de regulă,  în  
perioada  vacanţelor școlare.    

În funcţie de obiectivul pe care-l vizează, taberele de vară  pot fi: şcolare,  cu sejur de zi, de 
întremare a sănătăţii, de odihnă (recreere), de formare într-un anumit domeniu de activitate.    

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi 
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului 
clasei şi ale fiecărui copil în parte.  

Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, 
tehnicii, artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate.   

Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 
biciclete, de aruncat la ţintă, etc.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.   

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri 
singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de 
provocări.  
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE –ROL IMPORTANT  
IN DEZVOLTAREA PERSONALITATII PRESCOLARULUI 

 

 
 

PIRVU ANDREEA 
 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi .bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.  

O astfel de activitate extracurriculara o constituie excursia. 
Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a 

copilului, oferind acestuia posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare 
varietate de aspecte din natură, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu. 
Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragoste pentru natură şi respectul 
pentru frumuseţile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia memorând 
penru tot restul vieţii aspecte ce i-au impresionat în mod plăcut. 

Excursia, ca activitate extracurriculară, are multiple valenţe de informare si de educare a 
elevilor, contribuind la adâncirea şi ,, ancorarea” în realitatea mediului natural şi social explorat 
direct. Conţinutul didactic al excursiilor este mai variat şi mai laborios decât al activităţilor din 
clasă, având un caracter atractiv, şcolarii participând cu voioşie şi insufleţire la asemenea acţiuni. 

Orice copil trebuie învăţat de mic să fie receptiv la nou, să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a 
lumii în copntinuă schimbare şi să aprecieze valorile trecutului. Pentru a trezi interesul copiilor 
pentru asemenea acţiuni extracurriculare, excursiile sunt popularizate prin: hărţi, ilustraţii, 
vederi,descrieri geografice, povestiri a unor eroi români cu care ne mândrim  sau a unor scriitori 
cunoscuţi. 

Un exemplu de o astfel de activitate este cea organizata cu prescolarii grupei mari pe itinerariul : 
Craiova- Drobeta Turnu Severin- Orsova- Drobeta Turnu Severin –Craiova cu tema “ Vizita la 
hidrocentrala Portile de Fier”. 

O excursie impune o mare responsabilitate pentru cel ce o organizează. El reaminteşte 
permanent regulile de circulaţie, de securitate şi de comportament ce trebuie respectate. Trebuie 
stabilite obiectivele vizate în funcţie  de curriculum, scopul excursiei, de prezentat itinerariul, data, 
ora de plecare şi echipamentul necesar. Perioada trebuie să fie corespunzătoare unei bune 
desfăşurări a activităţii.  

Trebuie stimulată dorinţa şi curiozitatea elevilor de a descoperi noi fenomene şi elemente, dar şi 
dorinţa de a călători în scopul cunoaşterii şi nu în ultimul rând, creearea unui suport informativ- 

1229



educative, astfel ca toate aceste detalii sunt prezentate si communicate parintilor in urma unei 
sedinte la nivelul clasei. 

In desfasurarea propriu- zisa a excursiei am avut urmatoarele obiective vizate: 
 

 Vizita centrul istoric DROBETA TURNU SEVERIN; 
 Vizita la cetatea medievala SEVERIN; 
 Vizita la Hidrocentrala Portile de Fier; 
 Plimbare pe Dunare cu vaporasul; 

Astfel ca datele in urma acestor excursii sunt valorificate la toate activităţile la care se pretează, 
consolidându-se informaţiile, care le vor îmbogăţi cultura lor generală. Îmbogăţirea, consolidarea şi 
valorificarea cunoştinţelor la diverse discipline.  

În concluzie, putem afirma,  că pe teren, în comparaţie cu sala de clasă, conţinutul informativ al 
lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere a elementelor adiacente care definesc categoria de noţiuni 
propusă în studiu. Pe tot parcursul excursiei trebuie făcute popasuri de observaţie asupra unor 
anumite aspect care sa trezeasca interesul pentru natura si dragostea pentru tot ce-i romanesc! 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE   

IN PROCESUL EDUCATIONAL 
 

 
Profesor Învăţământ Primar Pirvulescu Cornelia 

Liceul Tehnologic Bilteni – Scoala Primara Cocoreni 
 
 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa.  

Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi 
va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila 
mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de 
activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi 
stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Activitățile extrașcolare în învățământul preuniversitar 

 

Prof. înv. primar Pisică Dorina                                                           
Şcoala Gimnazială Furculeşti, Furculeşti, Teleorman 

 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
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importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Activități extracuriculare: Serbările școlare 
 
 

Prof. Iuliana Veronica Pisică 
 
 

Serbările şcolare sunt adevărate sărbători pentru copii, pentru educatorii lor şi, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare 
imaginaţia şi creativitatea educatorului și a copiilor. Activităţile extraşcolare contribuie la 
dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
acestora de la cea mai fragedă vârstă. Este important rolul pe care-l are talentul  educatorului de a 
atrage micii şcolari în asemenea activităţi şi are menirea să amplifice efectele formative ale 
procesului de învăţământ şi să sporească bagajul de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea 
reuşitei integrării sociale.  

Serbarile au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare 
a caracterului copiilor încă din gradinita, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai 
accesibili. 

Serbările au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa. Având un caracter atractiv, copiii participă, într-o atmosferă de 
voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Alegerea din timp a 
materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru 
orice fel de activitate extraşcolară. Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit 
informaţiile transmise la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, 
dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează deprinderile 
artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte.  

Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.  
Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. Lectura artistică, dansul, devin 
puternice stimulări ale sensibilităţii artistice.  

Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură, 
amenajate în chip sărbătoresc.   

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin perspectiva dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină 
de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor 
îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se 
ia în calcul,  pe lângă conţinuturi, care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să 
răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos , înca două coordonate majore: mişcarea, 
atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o 
anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte.   

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical,  semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.   Serbările şcolare contribuie  
la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a copiilor.   

Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă memoria şi 
limbajul.  
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Această  formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei.  La inceput prescolarul 
accepta normele de comportare oferite prin exemplele personajelor din lumea fabulosului chiar daca 
nu le prea intelege, pe baza afectiunii pe care i-o creeaza direct sau pe baza simpatiei si increderii 
nemijlocite fata de adultul care sustine si comenteaza comportarea personajelor din punctul lui de 
vedere ( deci influentat prin personalitatea educatoarei ).   

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, lucruri, creează buna dispoziție, favorizează 
dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic și psihic. Importanta lor educativă există în conținutul 
artistic prezentat precum și în atmosfera sărbătorească ce se instaleaza cu acest prilej. De asemenea 
nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui gen de activități care conduce la sudarea colectivului 
de copii, îi învață să viețuiască în grup, să se încadreze într-o disciplină fermă.   

Prin organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. La originea 
activității ludice a copiilor se află stările emoționale. Ele constituie un preludiu al implicării în joc, 
în toate activitățile desfășurate, cât și un efect sau expresie a acestuia. Daca nu exista un strop de 
placere, cu greu vom putea initia un joc, si de asemenea, orice joc, la rândul său, va amplifica stările 
emoționale pe parcursul derulării sale. Serbările din grădiniță, activitățile artistice în general sunt un 
altfel de joacă, o joacă a „ micilor actori”, o joacă în care copilul respiră, se simte altfel, satisfacția 
ce se citește pe fata lor cu ocazia interpretării unor roluri sau cu prilejul, recitărilor. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare.  
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Mucenicii, Tradiția Mucenicilor (Macinicilor) 
 
 

Învăţătoare: Piti Mirela 
Lic. Tehnlogic  “V. Netea” - Deda 

 
 

 
 

Ziua de Macinici păstrează urme rituale ale unui străvechi început de an agrar celebrat la 
echinocțiul de primăvara, 9 martie pe stil vechi, hotar intre iarnă și vară, între zilele aprige ale 
Dochiei și zilele călduroase ale Moșilor.  

În ziua de Macinici s-au suprapus două sărbători de înnoire sezonieră a timpului: ultima zi a 
Babei Dochia când, conform tradiției, moare și se preface în stană de piatră, și prima zi a Moșilor, 
jertfiți și transformați în cenușă pe rugul funerar pentru dreapta lor credință. 

 
Obiceiurile din ziua de Macinici formează un scenariu ritual specific Anului Nou: 
 
 prepararea alimentelor rituale (Sfinți, Sfințișori, Bradoși); 

 beția rituală atestată de tradiția populară, care susține că e bine să bei în această zi 40 sau 44 
de pahare de vin; 

 deschiderea mormintelor și porților Raiului; 

 aprinderea focurilor de Macinici prin curți și grădini, în fața caselor și în câmp; purificarea 
oamenilor și vitelor prin stropirea lor cu apă sfințită; 

 protecția magică a caselor și anexelor gospodărești prin înconjurarea lor cu cenușa provenită 
de la Focurile de Macinici; 

 bătutul pământului cu maiurile pentru alungarea frigului și scoaterea căldurii; 

 așteptarea spiritelor morților cu scaune și mese întinse la Focurile de Macinici; 

 observații și previziuni meteorologice; 

 aflarea norocului în noul an prin preparare turtei de Macinici. 

Credința că este un timp extrem de favorabil pentru: 
 prinderea vrăjilor și farmecelor; 

 încheierii sâmbrei plugului; (nr: întovărășire în vederea aratului sau a alcătuirii unei stâne 
pentru văratul oilor) 
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 retezatul stupilor; 

 tăierea primelor corzi de viță de vie și altele. 

Scenariul de înnoire a timpului agrar este completat cu acte rituale și obiceiuri efectuate în zilele 
cosmogonice care preced Macinicii, zilele Babei, sau care îi urmează, zilele Moșilor. Sărbătoarea 
este cunoscută, sub diferite denumiri zonale, pretutindeni în România. 

Macinici se numesc și spiritele moșilor și strămoșilor celebrate în ziua de 9 martie, început de 
an agrar. Sărbătoarea din calendarul popular corespunde, ca dată calendaristică și, parțial, ca 
semnificație, cu cei 40 de Sfinți Mucenici din calendarul bisericesc, jertfiți pentru credința lor în 
cetatea Sevastiei. Jertfele și sacrificiile umane săvârșite în vremurile preistorice în ziua anului nou 
sunt amintite astăzi de formele antropomorfe ale aluatului fiert sau copt în ziua de Macinici și 
mâncat sacramental. 

Figurile antropomorfe sau geomorfe (sacrificate în ziua de 9 martie) sunt preparate din aluat în 
formă de opt sau cerc, unse cu miere și presărate cu miez de nucă, mâncate sacramental la Macinici. 
Forma cifrei opt, reprezentare plastica a zeului indo-european antropomorf și a colăceilor, 
reprezentare a zeiței geomorfe neolitice, sunt supraviețuiri ale jertfelor umane, substitute divine în 
ceremoniile care marcau anul nou celebrat la echinocțiul de primăvara. Ca aliment ritual, Macinicii, 
sinonimi cu Bradoșii și Sfinții, se împart și sunt mâncați în fiecare an în ziua de 9 martie 
(Muntenia). 

Focurile echinocțiale 
În ziua de 9 martie, ultima zi a Babei Dochia, erau efectuate practici specifice începutului de an 

nou: aprinderea focurilor, purificarea spațiului, pregătirea alimentelor rituale, efectuarea unor 
practici de pomenire a morților, începerea simbolica a celor mai importante activități economice, 
prevederea vremii și belșugului în noul an. 

Focurile care se aprindeau cu gunoaiele rezultate din curățirea terenului și anexelor gospodărești 
aveau, alături de caracterul ritual, și un rol practic. Când focul se întețea, membrii gospodăriei, în 
special tinerii, săreau peste flăcări în așa fel încât fumul să pătrundă printre haine. 

Obiceiul este consemnat și în Transilvania, unde „în ajunul zilei de 40 de sfinți se aprind 
grămezi de paie și căsenii sar unul după altul peste flăcări”, sau în Banat, unde se zgândară și se 
bate cu botele în el pentru încălzirea mai rapidă a timpului. Considerând că fumul rezultat de la 
aprinderea focurilor nu era suficient pentru alungarea șerpilor care ieșeau în această zi din 
ascunzișurile lor, se afumau cu o cârpa aprinsă cotloanele gospodăriei. 

Acte rituale pentru alungarea frigului 
Practica magică efectuata de copii în ziua de Macinici pentru alungarea frigului și scoaterea 

căldurii din pământ, pentru sănătatea și norocul oamenilor se numea baterea pământului cu botele. 
În timp ce copiii loveau pământul cu bețele sau ciomegele, strigau: 

„Intră frig și ieși căldură, 
Să se facă vreme bună 
Pe la noi pe bătătura!” (Muntenia, Oltenia). 
Pe arii relativ extinse se credea că pământul era bătut cu maiurile (un fel de ciocane uriașe din 

lemn), cu toie-gele, măciucile sau botele de către Moși, spirite ale strămoșilor, identificate în 
calendarul creștin ortodox cu cei 40 de Sfinți Mucenici din cetatea Sevastiei. În timp ce lovesc 
pământul, aceștia s-ar îndemna strigând în cor: 

„Patruzeci de sfinți voinici, 
Dați cu botele-n pământ, 
Ca să tune (intre) frigul, 
Să iasă căldura! ” (Moldova). 
Jertfe antropomorfe 
În toate zonele etnografice ale României era obiceiul ca de 9 martie să se facă diferite copturi în 

formă de om, albină, pasăre, colac. Forma preparatelor din aluat și numele lor (Macinici, Sfinți, 
Branduși, Bradoși, Moși de păresimi (nr: postul mare)) au semnificații legate de începerea 
primăverii și a unui nou ciclu calendaristic. 
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La nici o alta sărbătoare calendaristică nu abunda copturile antropomorfe ca la Macinici. 
Acestea arătau, de cele mai multe ori, ca niște păpuși „cu cap, ochi, nas, gură, mâini și picioare 
făcute din faină de grâu și frământate în miere, cu miez pisat de nucă, sau niște figurine în formă de 
om”. 

În sudul țării, formele antropomorfe din aluat, asemănătoare cifrei opt, nu erau coapte, ci numai 
uscate și fierte în apa în care se adăugau zahăr și miez de nucă. Foarte interesantă și bogată în 
semnificații este ornamentarea unor copturi, în special a colacilor, cu cercuri mici, simbolul soarelui 
ajuns în cursa sa anuală la echinocțiul de primăvara. Preparatele din aluat, indiferent de denumire, 
formă sau dacă erau sau nu sfințite la biserică, se dădeau întotdeauna de pomană și reprezentau 
spiritele grâului aduse sacrificiu unei zeități solare. 

Ziua de 9 martie era o sărbătoare a morților, când li se împărțeau nu numai macinici ci și fasole 
sleită, nuci, poame, alune. În unele sate din Muntenia se făcea un bradoș mai mare, în formă de om, 
cu gură cu urechi și cu nas, dar orb, și-l numesc Uitata. Acesta se face întru pomenirea tuturor 
morților care în timpul anului ar fi fost uitați, adică nepomeniți. Acest colac, Uitata, este jucat de 
copii în jurul focului, ce se face în bătătura, apoi uns cu miere și mâncat”. 

Funcția funerara a zilei iese și mai bine în evidență în satele bucovinene, unde se făceau 
praznice cu ocazia cărora se dă celor adunați pomana cate un colăcel, lumina aprinsă și un pahar cu 
băutura. 

Beția rituală 
Obiceiul de a bea 40 sau 44 de pahare de vin în ziua de 9 martie este o reminiscență a 

sărbătorilor bahice ale antichității. Oamenii credeau ca vinul băut la Macinici se transformă de-a 
lungul anului în sânge și putere de muncă. 

Dacă cineva din satele în care se practica obiceiul nu putea bea atâtea pahare pline cu vin, 
trebuia să guste sau cel puțin să fie stropit cu vin. Numărul paharelor de vin băute ar corespunde cu 
numărul Sfinților Mucenici din Sevastia care poarta diferite nume zonale: Moși, Sfinți, Sfințișori, 
Macinici și altele. 

Pronosticuri climatice și meteorologice 
Asemănător oricărui început de anotimp și de an, în ziua de 9 martie se făceau numeroase 

pronosticuri meteorologice pentru noul an: „Dacă îngheață pământul spre ziua de 40 de sfinți, se 
zice că toamna nu vor fi brume, și oamenii pot semăna păpușoi cât de târziu, că tot se vor coace 
foarte bine; iar dacă nu îngheață apoi toamna pica bruma devreme și din cauza aceasta oamenii 
trebuie primăvara sa semne cât mai devreme”, „Cum va fi timpul în ziua de Macinici, așa va fi toată 
primăvara”. 

Cu câteva zile înainte se ascuțeau și se îndreptau fiarele plugului, se verificau și se reparau 
celelalte părți ale plugului, se hrăneau bine animalele de tracțiune (boii), se încheiau înțelegeri intre 
gospodari pentru a se ajuta la plug (se înjugau cate 4-6 boi la un plug de lemn), se aștepta momentul 
în deplina curățenie trupească și sufletească. În dimineața zilei de 9 martie, zi de muncă și de 
sărbătoare, abundau practicile cu rol purificator (afumarea cu tămâie și stropirea cu apa a boilor 
înjugați la plug și a gospodarului care ținea coarnele plugului în mâini) și fertilizator (aruncarea 
unui ou înaintea plugului de către gospodină). 

 
 
Bibliografie: 
 
https://www google.ro/webhp?sourceid=chrome-instantion=18serpv=2sive=UTT-8 
asara.ro/legendele-romanilor 
https://ro wikisource.org/wiki/Mucenicii, Traditii si obiceiuri 
 

 
 
 
 

1239



 
EDUCAȚIA -  

FORMA DE MODELARE A PERSONALITĂȚII  ADOLESCENTULUI 
 
 

COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBĂLCESCU MOINEȘTI 
PROFESOR PIȚIGOIU NICOLETA 

 
 
Pentru ceea ce se propune să se realizeze astăzi în educație, se poate lua, ca reper, segmentul 

istoric temporal, al începutului de secol şi mileniu în care ne afăm, mai ales având în vedere 
persepectiva a ceea ce va urma în deceniile viitoare.  

În această ierarhie a „reperelor” faptul prioritar semnificativ, domeniul cu rolul cel mai marcat 
pentru tot ceea ce se petrece, este cel al informaţiei, revoluţionările privind transferul, stocarea, 
prelucrarea şi influenţa acesteia asupra vieţii, comunicării şi transformării oamenilor, a tuturor 
relaţiilor dintre ei. Aceste efecte s-au produs mult mai înainte, în mod exploziv în ulimul sfert al 
secolului trecut, şi se produc – cu coeficienţi ridicaţi, exponenţial – şi în prezent.  

Asimilarea de către educaţie – în modul său de a transmite şi de a valorifica informaţiile la 
nivelul la care se află deja acest domeniu – este o performanţă de prim ordin. Cu atât mai mult se 
pune problema de a realiza aceste cerinţe, în raport cu tendinţele evoluţiei în „lumea informaţiei şi a 
comunicării”, din punctul de vedere al cerinţelor viitoare, inclusiv al educaţiei interculturale.   

Astfel, educaţia, trebuie să transmită eficient şi pe scară largă un volum tot mai mare de 
cunoştinţe şi de informaţii (nu oricum, nu „în sine”, ci adaptate unei civilizaţii, puse în mişcare de 
cunoaştere; adaptarea la exigenţele acestei civilizaţii presupunând efort, imaginaţie, creativitate în 
primul rând din partea „procesorilor” şi „interpretorilor de informaţii), cadrele didactice fiind vital 
necesare pentru acest proces, pentru modelarea civilizaţiei. Pe de altă parte, referitor la aceeaşi 
problemă, a volumului tot mai mare de cunoştinţe şi informare, cadrele didactice trebuie să găsească 
şi să cuprindă punctele de referinţă, care să permită orientarea eficientă în volumul imens şi 
copleşitoare diversitate, pentru ca  oamenii să nu mai fie copleşiţi de „fluxul informaţiei”, în mare 
parte efemeră, măruntă, nerelevantă care invadează domeniul public şi cel privat.  

Acea informaţie ( care se oferă în primul rând prin şcoală) să aibă în vedere  dezvoltarea (la 
nivel  individual, comunitar, social). 

Faptul că ne-am reamintit încă din acest moment această credinţă nu înseamnă neapărat şi că am 
descoperit: cum  anume putem selecta şi care  anume din uriaşul volum de informaţie la care avem 
acces şi o oferim prin şcoală, contribuie în  modul optim la realizarea acestui scop final: 
dezvoltarea. Cum anume trebuie să arate hărţile unei lumi în permanentă mişcare pe care profesorul 
trebuie să le pună de timpuriu în faţă, în mintea elevilor astfel încât oamenii pe care îi formează în 
şcoală să aibă  instrumentele de orientare  cu ajutorul cărora să îşi găsească drumul? 

Cerinţa echipării cu instrumentele de orientare şi selecţie este de îndeplinit în condiţiile în care: 
deşi este acceptat că în mod firesc îi pregătim pentru a-şi găsi locul în viitor aici- în societatea şi  
ţara  căreia îi aparţin (şi această constantă de ordin  normativ nici nu este pusă de nimeni la 
îndoială) – statistic, se constată că peste trei sferturi din absolvenţii diferitelor forme de învăţamânt 
superior deresc să-şi găsească „locul”şi  „viitorul” în alte ţări ale lumii ( de care-şi leagă în mare 
măsură „ speranţele”). 

Devine un fapt de onestitate a direcţionarii efortului  educativ care ar trebui să ia in seamă: cum 
anume îi putem echipa şi cu instrumentele necesare de orientare, adaptare, dezvoltare, în lumea din 
care eventual vor face parte în mod real, până când lucrurile vor evolua astfel încât ei să dorească şi 
să rămână, să se dezvolte aici, unde acum este ţara lor. 

Dar, nici pentru la noi şi nici pentru oricare altă ţară a lumii, din puctul de vedere al soluţiilor  
de educaţie, nu este suficient să urmărim ca fiecare copil şi ulterior adolescent să acumuleze la o 
vârstă fragedă un volum cât mai mare de cunostinţe pe care să le folosească apoi  de-a lungul 
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întregii vieţi,  în primul rând pentru că uzura lor morală – în raport cu caracterul esenţial şi 
semnificativ al acestora – este rapidă, ci mai ales să-i învăţăm de timpuriu, pe cât posibil 
personalizat, pe fiecare în parte, să fie pregătiţi să profite de „ocaziile de a învaţa” , care li se oferă 
de-a lungul vieţii, nu atât doar pentru a-şi lărgi orizontul cunoaşterii cât mai ales pentru a se adapta 
la o schimbare, complexă, interdependentă. 

A profita de „ ocaziile de a învăţa” , pentru a se adapta este indicatorul de evaluare a realizării 
obiectivului, în ceea ce se face în procesul de învăţământ, respectiv dezvoltarea comunităţii, 
„optim” şi „durabil”, în raport cu „posibilităţile” şi „necesităţile” în continuă schimbare. 

 
 
 
    BIBLIOGRAFIE: 
 

 Crețu, Daniela, Nicu Adriana, Pedagogie pentru definitivat și gradul II, Sibiu, Editura 
Universității ,, Lucian Blaga,, , 2009. 
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”Școala Altfel! Să știi mai multe, să fii mai bun!” 
Exemple de bune practici 

 
 

prof. Pîntea Otilia 
Școala Profesională Holboca, jud. Iași 

 
 
Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept "o stare de bine fizică, mentală şi 
socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii". Din perspectivă publică, sănătatea constituie, 
datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre obiectivele cele 
mai vizate de politicile şi strategiile guvernelor din întreaga lume.  

Prin abordarea în activitățile extracurriculare a unor tematici de tip "Educaţie pentru sănătate – 
educație pentru viață" se urmărește promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale 
sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi 
sănătos. Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuţie importantă în 
transmiterea acestor cunoştinţe de educaţie pentru sănătate elevilor.  

 
Exemple de bune practici 
1. Titlul activității: ”Educația pentru sănătate – Educație pentru viață. Consumul de droguri și 

luarea deciziilor” (Săptămâna ”Școala Altfel! Să știi mai multe, să fii mai bun!”) 
Tipul activității/ tematica abordată: activităţi de prevenire a consumului de droguri prin metode 

nonformale. 
Domeniul în care se încadrează: educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 
Parteneri: Centrul De Prevenire Evaluare Şi Consiliere Antidrog (CPECA) Iaşi  
Scopul activității.  La sfârșitul activității, participanții trebuie: 

a. să identifice comportamentele sănătoase și de risc; 
b. să dezvolte abilități de luarea a deciziilor sănătoase; 
c. să conștientizeze și să exerseze pașii pe care îi urmăm în luarea unei decizii. 

Obiectivele educaționale urmărite: informarea, educarea şi sensibilizarea elevilor privind 
beneficiile unui stil de viaţă sănătos; informarea şi conştientizarea elevilor privind riscurile 
consumului de droguri; identificarea cauzelor care determină consumul de substanțe halucinogene.  

Număr de elevi implicaţi: 18 elevi - clasa a X – a 
Durata şi locul desfăşurării activităţii: 50 minute; 

laborator de informatică 
Scurtă descriere a activităţii. A fost prezentată elevilor 

tema dezbaterii și modalitățile de desfășurarea a activității.. 
Elevii au vizionat un film tematic referitor la mărturia 

unui consumator de droguri (sursa youtube). 
Au fost selectaţi 4 elevi “proprietari de cafenea”, care 

au avut rolul de a modera discuţiile şi de a nota ideile 
elevilor care trec pe la “cafenea”.  

Fiecare proprietar a primit o întrebare, la care grupele de elevi care au trecut pe la cafeneaua lui 
au răspuns; clasa a fost împărţită în 4 grupe de lucru. 

Întrebările propuse au fost:  
1. Ce determină tinerii să consume droguri?  
2. Care sunt modalităţile prin care ai putea să te „sustragi” unui eventual consum (ex. propus de 

prieteni)? 
3. Care sunt instituţiile sau persoanele la care poţi apela dacă ai nevoie de ajutor? 
4. Ce sunt drogurile pentru voi? 
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5. Care crezi ca sunt efectele asupra ta (la nivel fizic, psihic), dacă consumi? 
6. Ce implicaţii ar putea avea consumul de droguri (al tău sau al altor persoane) în viaţa ta 
Toate grupele formate au trecut  prin toate “cafenelele”,  răspunzând întrebărilor puse de către 

“proprietarii” acestora (grupele s-au rotit în sensul acelor de ceasornic, câte 6-7 minute la fiecare 
cafenea).  

Întrebările au fost scrise pe foi mai mari, pentru ca elevii să vadă permanent întrebarea la care 
vor avea de răspuns. Elevii au primit post-it-uri, au discutat în grup și au oferit răspunsurile în scris. 
La final, după ce toate grupele au răspund la întrebări, „proprietarii” de cafenea au sintetizat 
informaţiile primite şi le-au  prezentat tuturor.  

După prezentarea răspunsurilor la întrebări, s-au discutat aspecte legate de cei cinci pași ai luării 
unei decizii:  identificarea problemei; analiza alternativelor; analiza comparativă a consecințelor 
pozitive și negative ale fiecărei alternative; luarea deciziei (alegerea celei mai bune alternative și 
transpunerea ei în plan acțional), cu exemplificare pe situația prezentată în filmul tematic despre 
consumul de droguri. 

La finalul activității, profesorul a corectat eventualele informaţii greşite, a completat datele 
identificate în activitate şi au fost prezentate concluziile.  

Materiale utilizate: calculator, Internet, filme tematice, flipchart; 
Metode utilizate: conversația, explicația, metoda ”Cafeneaua publică”, dezbaterea 
Descrierea rezultatelor obţinute în urma activităţii: Elevii s-au implicat activ în dezbaterile 

iniţiate, au fost foarte atenți la materialele prezentate şi au răspuns la întrebările testului cu privire la 
efectele drogurilor. 

Modalităţi de evaluare: test de cunoştinţe, fişe de lucru. 
Test. Efectele drogurilor 
Profesorul scrie pe tablă următoarele enunțuri: 
„Consumul unui drog o singură dată nu are efecte negative“. 
„Adolescenții sau tinerii nu pot deveni dependenți“. 
„Este ușor să te oprești dacă dorești“. 
„Consumul de alcool sau droguri îți rezolvă problemele“. 
„Drogul te face să comunici mai ușor“. 
„Drogul te face să te simți liber.“ 
„Numai indivizii slabi ajung dependenți de droguri“. 
Cadrul didactic solicită elevilor să argumenteze în scris dacă enunțurile sunt adevărate sau false.  
Sustenabilitatea activităţii. Activitățile extracurriculare din domeniul ”Educaţie pentru sănătate 

şi stil de viaţă sănătos” vor continua pe tot parcursul anului școlar și în anii următori, urmând ca 
școala să aplice pentru un proiect județean pe această tematică, proiect în care vor fi implicați și 
elevii altor școli gimnaziale și profesionale. 

Descrierea metodelor utilizate. Cafenea publică este o metodă de dialog interactiv care se 
centrează pe schimb de informaţii valorizând contribuţiile tuturor participanţilor într-un cadru 
relaxat. Aşa cum sugerează şi numele, cafeneaua publică se organizează într-un spaţiu care să 
creeze o atmosferă cât mai asemănătoare cu cea dintr-o cafenea (preferabil este să fie chiar într-o 
cafenea). Astfel se va stimula gândirea liberă, implicarea în dialog de la egal la egal a tuturor 
participanţilor şi generarea de noi idei.  

Participanţii sunt aşezaţi la mese unde se discută pe parcursul a mai multe runde care durează 
20-30 de minute. Fiecare masă abordează un anumit subiect legat de tema mare aleasă pentru 
cafenea. După finalizarea timpului alocat pentru o runda, participanţii se mută la o altă masă, pentru 
a discuta un nou subiect. La fiecare masă există o gazdă care moderează discuţiile şi notează ideile 
principale sau soluţiile propuse de către participanţi. În timpul discuţiilor se servesc răcoritoare şi 
cafea. La finalul a trei-patru runde de discuţii se prezintă în plen concluziile dezbaterilor de la 
fiecare masă a cafenelei. 
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Metoda celor cinci pași pentru rezolvarea problemelor sau luarea deciziilor 
Cei cinci pași în luarea unui decizii 
1. DEFINIREA SITUAȚIEI. Se va răspunde la întrebarea: Ce se dorește a realiza prin decizia 

care se va lua? 
2. CONSIDERAREA ALTERNATIVELOR. Este important să ne gândim la un număr cât mai 

mare de alternative posibile; cu cât ne vin mai multe alternative în minte, cu atât mai mare este 
probabilitatea să o găsim pe cea mai bună. 

3. EVALUAREA CONSECINȚELEOR FIECĂREI ALTERNATIVE. Trebuie luate în 
considerare aspectele negative și pozitive pe care le are fiecare alternativă, atât pentru noi cât și 
pentru alte persoane. Pentru a duce corect la capăt acest pas, de cele mai multe ori nu este suficient 
să analizăm informațiile deținute, trebuie să căutam și alte informații care să ne ajute să evaluăm 
diferitele alternative pe care le avem. 

4. ALEGEREA CELEI MAI BUNE ALTERNATIVE. Constă pur și simplu în compararea 
alternativelor disponibile și alegerea celei mai potrivite sau adecvate. Odată aleasă, trebuie să ne 
asumăm alegerea făcută cu toate consecințele aplicării acesteia. 

5. PUNEREA ÎN PRACTICĂ A ALEGERII FĂCUTE ȘI EVALUAREA SATISFACȚIEI 
REZULTATELOR OBȚINUTE. În multe cazuri este greu să găsim soluția perfectă la problemele 
pe care le întâlnim, de aceea trebuie să evaluăm rezultatele alegerii făcute și să observăm dacă am 
obținut ceea ce ne-am propus. Acest pas ne va da posibilitatea de a schimba acele aspecte ale 
situației care încă nu sunt satisfăcătoare. 

Este important să transpunem  în practică cu elevii unul sau două exemple și să exemplificăm cu 
atenție ceea ce trebuie făcut în fiecare pas. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

p. î. p. Filat Galina                                                                     
p. î. p. Opincaru Silvia 

Școala gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”,Constanța 

 

 

„Cea mai eficientă educație pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase” PLATON 

Într-o societate aflată într-o continuă și rapidă schimbare se impune nevoia de a găsi permanent 
noi strategii și resurse pentru a crea premisele personalității unui om nou, capabil să se adapteze 
schimbărilor care au loc în plan social și educațional. 

Proiectul este o metodă interactivă de predare-învățare, care presupune o micro-cercetare sau o 
investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi.  

Metoda proiectelor a fost inițiată de John Dewey care la sfârșitul secolului al XIX-lea a elaborat 
o programă fundamentală bazată pe necesitățile și posibilitățile copilului. Axată pe principiul 
învățării prin acțiune practică, metoda proiect are ca finalitate reală ”learning-by-doing”, ceea ce ii 
conferă educabilului motivația necesară în vederea implicării active pentru achiziționarea 
informațiilor, dar și dezvoltarea deprinderilor practice. Ea presupune lucrul în echipă, interactiunea 
directa și brainstorming-ul.  

 „A învăța făcând” devine din ce în ce mai mult unul dintre dezideratele esențiale urmărite în 
învățământul contemporan. 

Proiectul își propune să confrunte idei, metode, tehnici și modalități deosebite de lucru, în 
echipă sau individual, în cadrul unor activități extrașcolare atractive și diversificate. Scopul 
activităților desfășurate atât în cadrul proiectului, cât și în afara lui, în alte activități complementare, 
se concretizează prin dobândirea unor deprinderi, abilități, competențe și capacități.  

De asemenea, își propune o mai bună relaționare a copiilor între ei, cât și cu îndrumătorii (cadre 
didactice sau alte persoane adulte ce au competențe adecvate în diverse domenii).  

Activitățile ce se desfășoară pe parcurcul unui proiect se pot realiza și prin activități de tip 
extrașcolar și extracurricular. 

Un foarte bun prilej pentru aplicarea metodei proiect este săptămâna ”Școala Altfel”. În cadrul 
acesteia se demonstrează permanent că nu există bariere între științe și arte, că realul și umanul fac 
parte din aceeași aventură a cunoașterii, că economia și societatea sunt parte din același întreg. 
Programul din această săptămână este foarte diversificat, cuprinzând activități care au conținuturi 
din toate domeniile, conținuturi ce se întrepătrund armonios, de la cultural-artistic la științific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau diverse activități de joc și, în principal, socializare.  

”Școala Altfel” devine astfel un spațiu al dialogului dintre școală și lume, meserii și arte, 
generații și comunități.  

Activitățile extracurriculare, fie că sunt realizate în timpul semestrelor ca activități legate de 
anumite evenimente, fie  în  periaoda ,,Școlii altfel,, au ca rezultat formarea personalității copiilor, 
dezvoltarea inteligenței  lor emoționale,  lucru ce facilitează ințelegerea realității înconjurătoare, 
integrarea lor. 

Concursurile școlare, sebările, festivitățile excursiile, vizitele la muzee sau in locuri memorabile 
încărcate de semnificații deosebite sunt numai câteva din căile prin care cadrele didactice contribuie 
la formarea copiilor. 

Dintre toate cele enumerate mă voi opri la excursii deoarece prin acestea se au în vedere mai 
multe obiective educative și instructive. Elevii interacționează în alt context decât cel al clasei, 
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învață să poarte de grijă siesi, cât și unii altora acest lucru contribuind la formarea și coeziunea 
grupului.  Oricare ar fi tipul excursiei ea presupune deplasarea, de cele mai multe ori în afara 
localității,  în locuri necunoscute cu oameni necunoscuții. Bogăția unui astfel de eveniment reiese și 
din faptul că  rămân ca cele mai frumoase amintiri din timpul școlarității. 

Excursiile tematice au atât  caracterul practic-aplicativ legat de tema propusă, temă ce vine în 
completarea lecțiilor teoretice din orele de curs, cât și recreativ și formator. Începând cu pregătirea, 
continuând cu desfășurarea și apoi  cu încheierea și valorificarea tuturor evenimentelor prin care s-a 
trecut, orice ieșire de lungă sau scurtă durată, pe orice trasee, în funcție de posibilități și necesități, 
nu poate fi decât benefică. Astfel este foarte indicat ca ori de câte ori se ivește prilejul să nu fie 
pierdut ci valorificat. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN VIAȚA ELEVILOR 
 
 

prof. înv. primar Pîrlea Ana Maria 
Școala Gimnazială Măicănești 
Loc. Măicănești, jud. Vrancea 

 
 

„Cunoaşterea elevului constituie o condiţie a organizării eficiente a procesului de învăţământ,  
a activităţilor de instruire şi de educare.”  (Ion Holban) 

 
 
 
Pornind de la afirmația de mai sus, se poate spune că pentru a realiza o educație eficientă, 

indiferent ca este vorba despre educație formală, nonformală sau informală, este necesar să 
cunoaștem foarte bine elevii pe care îi coordonăm, să ne adaptăm discursul și sarcinile în funcție de 
evoluția elevilor, de particularitățile psihoindividuale ale fiecăruia, de preferințele și înclinația 
fiecăruia ș.a.m.d. Din acest motiv, atunci când organizez activități extracurriculare și extrașcolare, 
am în vedere să respect cele menționate și totodată urmăresc un scop bine definit. 

  
Ideea inițială a activităților extrațcolare era de a oferi copilului alternative la educația formală, 

care necesită un efort intelectual predominant. Astfel, se organizau activități care să ofere copilului 
posibilitatea de a se mișca, de a se exprima liber, de a face lucruri care îi plac, de a experimenta 
lucruri noi, de a descoperi noi elemente.  

 
Ulterior, varietatea alegerilor a crescut foarte mult și această categorie de activități a devenit un 

supliment al activităților formale.  
 
Activitățile estracurriculare și extrașcolare contribuie la creșterea încrederii în sine, la creșterea 

spontaneității și creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative.  
 
Copilul are capacitatea de a ne transmite care sunt lucrurile în care se poate implica, lucrurile pe 

care le poate face și pe care nu le poate realiza, lucrurile care nu prezintă atractivitate pentru el etc., 
de aceea a experimenta și a cunoaște liber îi poate permite mai apoi să simtă ceea ce este potrivit 
pentru el. 

 
Scopul activităților extracurriculare și extrașcolare constă în implicarea tuturor elevilor în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare 
talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, 
în diverse contexte. 

 
Astfel, în săptămâna „Școala altfel” mi-am propus să realizez împreună cu elevii mei 

următoarele activități în cadrul cărora să atingem diverse obiective prin multiple forme de activități 
și modalități de realizare: 
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Nr. 
Crt. 

Obiective Tipul şi 
denumirea 
activităţii 

Modalităţile de organizare/ 
Participanți 

1. 
 

-cunoaşterea semnificaţiei sărbătorii 
Pascale 
-dezvoltarea capacităţii de exprimare 
orală şi scrisă 
-dezvoltarea simţului practic, estetic 
- să colaboreze cu membrii echipei 
din care face parte pentru 
îndeplinirea sarcinilor; 
-să participe cu plăcere la activitățile 
de arte vizuale și abilități practice 
-să intoneze cântece specifice 
anotimpului primăvara 

“Primǎvara 
prin ochi de 
copii” – 
şezătoare 
literară 

-prezentare Power Point: 
“Sǎrbǎtorile şi obiceiurile de 
primǎvarǎ” 
-desene: “Infloresc grǎdinile” 
-recitări, rezolvarea unor 
jocuri rebusistice, lectura unor 
texte 
- realizarea unor 
desene/postere cu tema 
”primăvara” 
-încondeierea ouălor de Paști 
-elevii și cadrele didactice de 
la clasele pregătitoare- a IV-a 

2. -dezvoltarea interesului pentru 
cunoaşterea frumuseţilor ţării, a 
faptelor istorice petrecute pe 
teritoriul judeţului nostru prin 
vizitarea principalelor obiective 
istorice, economice şi culturale 
-dezvoltarea interesului pentru 
lectura unor texte literare cu conţinut 
istoric 

„Oameni și 
locuri” 
excursie 

-excursie – vizitarea unor 
obiective turistice,  istorice, 
economice şi culturale din 
județul Vrancea 

3. -formarea şi consolidarea 
deprinderilor de igienă a muncii, de 
odihnă şi recreere 
-formarea deprinderilor de 
alimentaţie raţională 
 - conştientizarea rolului alimentației 
în dezvoltarea armonioasă a 
organismului 
- prezentarea codului de bune 
maniere 
-respectarea regulilor jocurilor 
propuse; 
-manifestarea comportamentului 
competitiv, dar şi a spiritului de 
echipă; 

“Minte 
sănătoasă în 
corp sănătos”  
- activitate de 
educaţie 
pentru 
sănătate şi stil 
de viaţă 
sănătos 

-întâlnire cu un cadru medical 
-transpunerea în desen a 
sportului preferat 
- proiecţie power point 
- desen 
-vizonarea unui fim didactic 
-planșe didactice 
-întreceri sportive 
-jocuri dinamice 

4. - formarea spiritului civic 
-dezvoltarea unei atitudini 
responsabile şi conştiente faţă de 
copiii de vârste apropiate care au 
CES 
-manifestarea capacităților creatoare  
prin confecționarea de obiecte 
decorative ce urmează a fi dăruite 

„Diferiți, dar 
egali” 
 

-confecționare felicitări de 
Paște pentru elevi cu 
dizabilități și pentru elevi cu 
deficiențe intelectulae 
încadrați în centre de educație 
incluzivă 
-vizitarea copiilor din centre 
din județ 

5. -manifestarea  unui comportament 
favorabil ameliorării relaţiilor dintre 

“Carnavalul 
ECO” 

-activitate de ecologizare a 
curții școlii  
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În concluzie, activităţile extraşcolare vin în completarea procesului instructiv-educativ,  

antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, dezvoltă aptitudini 
speciale şi facilitează integrarea în mediul şcolar, contribuie la dezvoltarea gândirii, contribuie la 
dezvoltarea şi explorarea înclinaţiilor şi aptitudinilor pe care elevii noștri le au.  

Desfășurându-se într-o atmosteră plăcută și atractivă, elevii nostri participă cu pasiune, dăruire 
și cu dorința de a se relaxa prin îmbinarea utilului cu plăcutul.                  

om şi mediul înconjurător 
-dezvoltarea imaginaţiei şi a 
abilităţilor de comunicare 
-cultivarea sensibilităţii şi a 
aptitudinilor artistice 
-confecționarea de obiecte din 
materiale reciclabile 

-realizarea unor colaje si 
diverse obiecte din materiale 
reciclabile 
-prezentarea costumaţiilor 
realizate 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

  ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 30 „GHEORGHE ŢIŢEICA” 
Prof. inv. primar: Pîrlog Mariana 

 
 

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare”. 

 
Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 

excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 

procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

 
Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 

experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, 
cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” 

 
Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 

situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în 
funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia.  

 
Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa educativă 

a acestor activităţi. Menţionăm că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de 
caracterul lor variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter 
didactic. Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au 
drept scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării. 

 
Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 

să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util şi 
plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea utilităţii 
organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc. 
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În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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 3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001. 
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Fundaţiei România de Mâine, 2005. 
 5. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2000.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Pîrvu Silvia Mirela, 
Profesor pentru învățământul primar   

la Șc. Gimnazială Nr. 2 Titu-Târg 
 
 
Educația unui popor se judecă după ținuta de pe stradă. Văzând grosolănia pe stradă ești sigur că 

o vei găsi și în casă. Edmondo De Amicis 
Educația nu se face doar în școală și doar pentru școală. Ea trebuie să îl ducă pe copil în 

societate și să aducă societatea la copil, trebuie să îl facă să își aleagă singur calea și să-l ajute să se 
cunoască, să se pună în valoare după propriul set de valori. 

Într-o societate aflată într-un iureș permanent, educația  își pierde și ea direcția.  
Școala este supusă unor schimbări succesive, cu sau fără legătură, caută standarde și idealuri tot 

mai înalte, vrea să demonstreze cât mai mult și într-un mod tot mai elevat. 
Şcoala depinde de contextul social, cultural şi economic în care funcționează, dar poate 

contribui, într-o anumită măsură, la modelarea acestui context. De aici derivă rolul cel mai puternic 
pe care ar trebui să şi-l asume şcoala în societatea contemporană: să inițieze schimbarea de 
obiceiuri, valori, mentalitate şi comportament în comunitate şi să mențină o anumită stare de 
sănătate etică, civică şi de competitivitate profesională în comunitate. Din păcate, acest lucru 
rămâne încă, mai mult un deziderat, şcoala fiind adesea numai spațiul în care se desfăşoară 
procesul. 

Activitățile extrașcolare sunt organizate în spiritul acțiunii comune a tuturor factorilor 
comunitari – profesori, părinți, elevi, autorități, biserica, organizații neguvernamentale, agenți 
economici etc. Se impune o acțiunu unitară a acestora pentru că: 

· este nevoie de coerență în viața elevilor, deoarece ei primesc din diverse medii o varietate de 
mesaje, ce pot produce confuzie în ceea ce privește orientarea acestora în mediul social; 

· educația nu se mai face doar la școală; 
· datorită nevoii de a rămâne permanent racordată la realitatea curentă, școala trebuie să 

coopereze cu ceilalți parteneri, care să acționeze obiectiv; 
· reforma societății impune procesul de descentralizare care înseamnă în același timp o mai 

mare responsabilitate a factorilor locali. 
Școala trebuie să accentueze, în cadrul unui demers bine proiectat și planificat, formarea 

deprinderilor și atitudinilor necesare unui bun cetățean,  să se deschidă către comunitate prin acțiuni 
în sprijinul acesteia și în colaborare cu factori comunitari, trebuie să atragă și să implice parteneri 
comunitari, cu interese comune, în viața școlii.Toate acestea sunt posibile în cadrul activităților 
extrașcolare. 

Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional este de cele mai multe ori cel de 
îmbunătăţire a competenţelor sociale, a nivelului cooperarii, comunicării verbale şi nonverbale,  
creativităţii -prin implicarea tuturor copiilor și a cadrelor didactice, în activități nonformale  la 
alegere, într-un  ambient educativ variat.  

Uităm totuși destul de des lucrurile simple, educația pentru viață, bazată pe interesele, nevoile și 
experiențele copilului. Uităm să îl întrebăm: Tu ce vrei? Motivarea elevilor pentru implicarea în 
activităţi reprezintă o provocare importantă, de a cărei rezolvare depinde succesul activităţilor şi 
valoarea adaugată – sporirea interesului pentru anumite discipline sau domenii de cunoaştere, 
achiziţia de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru viaţă, atitudinea pozitivă faţă de şcoală, colegi şi 
profesori, formarea de competenţe sociale – comunicare, relaţionare în diverse situaţii, 
comportament adecvat. 
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O activitate extrașcolară are nevoie de o bună proiectare. Aceasta trebuie să stabilească 
următoarele: domeniul, titlul activității, data ,durata, locul de desfășurare, organizatorii, argumentul,   
scopul, obiectivele specifice, grupul țintă, partenerii, descrierea activității, resurse necesare 
(materiale, umane), spațiul, metodele  de realizare, termene și responsabilități, indicatori de 
realizare, rezultatele așteptate.  Aceste activități pot avea diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, 
spectacole,  vizionări, concursuri artistice sau  sportive, activități ecologice, de voluntariat ș.a. 

Pentru aceste activităţi este necesar să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru 
instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi 
abilităţilor obţinute la lecţii, în sprijinul dezvoltării personale a copilului. Este necesar să se îmbine 
în mod util şi plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, cu cel petrecut la școală. 

Activităţile extraşcolare  se deosebesc de activităţile şcolare fiind  diferite din punct de vedere al 
conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de organizare . 

 Conţinutul acestora  este ales impreună cu copiii, în concordanţă cu interesele şi dorinţele  lor. 
Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei – care 
stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de 
responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe  iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea 
duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

În ultimele trei decenii, școala a fost, probabil, instituția cel mai des supusă schimbărilor și 
provocării generale de a ne administra corect libertatea. De la modelul unei instituții rigide, care 
executa o politică națională impusă, școala românească s-a îndreptat constant, cu pași mai mari sau 
mai mici, mai lin sau mai zbuciumat, către un tip de instituție modernă, impus de un nou model de 
societate. 

Trăim într-o lume postmodernă care este rapidă, complexă și nesigură, tocmai pentru că este în 
continuă schimbare. În acest context, școala nu poate face altceva decât să-i pregătească pe copii 
pentru această lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le 
permită să-și găsească locul și menirea socială într-un sistem flexibil și dinamic, să-i pregătească 
pentru provocări, activități sau meserii, care nu există încă. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Liceul Teoretic ,,Paul Georgescu", Ţăndărei 
Învăţător: Pîslaru Daniela 

 
 
,,Să nu−i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să−i învăţăm să se adapteze." 
                                                                                   (Maria Montessori− Descoperirea copilului) 
 
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi îşi au rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii elevilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă depinde de 
gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

 
Învăţământul are misiunea de a−i forma  pe copii sub aspect fizic şi socio−afectiv, pentru o 

integrare cât mai uşoară.  
 
I. Nicola  consideră că ,,Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 

o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare "[ 5, p.288]. Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus 
numai la activitatea instructiv−educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop se 
folosesc şi alte forme de activitate: cercurile organizate la diferite discipline, vizitele şi excursiile, 
concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi 
valorificarea intereselor, pasiunilor, stimulează creativitatea. 

 
Actvităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 

sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr−un curriculum 
obligatoriu, elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care se potrivesc cu interesele şi 
dorinţele acestora. 

 
   Activităţile extraşcolare au un larg caracter interdisciplinar şi pot îmbrăca diferite forme: 

excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural−artistice, tabere şcolarew, vizionări de filme, 
competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri. 

 
 Prin participarea la activităţi extraşcolare, elevii îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, 

tehnicii, literaturii şi artei. Deasemena, prin participarea la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări 
cultural−artistice, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos . 

 
   Organizarea şi desfăşurarea  activităţilor extraşcolare repectă anumite condiţii: 
 
− sunt subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; 
− se evită supraîncărcarea elevilor; 
− se desfăşoară în colectiv; 
− la antrenarea elevilor trebuie să se ţină cont de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor 

precum şi de posibilităţile pe care le au , fără să fie reţinuţi de la orew sau pregătirea lecţiilor . 
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Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă foarte favorabilă pentru instruire şi educaţie, care să ofere posibilitatea de 
completare şi aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii de 
formare a personalităţii în spiritul culturii. 

 
  În concluzie, putem menţiona că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 

reciproc între elevi şi educă simţul responsabilităţii. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţii, ci şi în iniţierea şi organizarea lor.  

 
Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic 

şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
   
 
      Bibliografie: 
 

1. Cucoş, C., Pedagogie ( ediţia a doua revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002 
2. Iucu, R., Instruire extraşcolară.Perspective teoretice şi plicative. Iaşi, Polirom, 2001 
3. Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, Aramis, 2000. 

   
 

1255



 
„Omul poate deveni om doar cu ajutorul educaţiei” 

(Emanuel Kant) 
 
 

Prof. Pîslaru I. Mihaela 
Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, Neamț 

 
 
Educaţia este concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane. 

Dezvoltarea plenară, armonioasă a omului presupune o modelare a acestuia în planuri multiple: 
fizic, intelectual, moral, estetic şi practic.  

Copiii şi tinerii trebuie ajutaţi să-şi dezvolte armonios aptitudinile morale, să dobândească 
treptat un simţ mai profund de răspundere în efortul susţinut de a-şi construi drept propria viaţă, în 
căutarea adevăratei libertăţi, depăşind piedicile cu îndrăzneală şi statornicie. 

Primul factor care formează persoana umană într-o perspectivă multidirecţională este familia. 
Ea are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a 
primelor conduite sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia constituie mediul cel 
mai natural cu putinţă şi care exercită o influenţă imensă, de multe ori în mod implicit, ascuns, 
indirect. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul „absoarbe” din mediul 
apropiat, familial, primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă.  

Un alt factor important al educaţiei sistematice şi continue îl constituie şcoala. La nivelul acestei 
instituţii, educația şi instrucţia ajung într-un stadiu de maximă dezvoltare prin caracterul programat, 
planificat şi metodic al activităţilor instructiv – educative. Educaţia se realizează în forme diverse, 
cel mai adesea prin activităţi în comun.  

Între acestea, activitățile extrașcolare își au un loc bine stabilit în formarea personalității copiilor 
deoarece educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli), ci și prin 
activități extrașcolare și extracurriculare. Acestea au ca scop identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ.  

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 
colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

Printre activitățile extrașcolare cele mai indicate se numără excursiile, drumețiile, vizionările de 
filme, piese de teatru sau spectacolele. Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să 
îl ajute să deprindă obiceiuri pozitive, care în timp să îl ajute să se descurce singur în orice situație. 
Indiferent de tipul de activitate ales, fie că e teatru, muzică, artă, sport, fiecare îl va ajuta pe copil să 
își facă noi prieteni, să aibă mai multă încredere în el și să își dezvolte noi hobby-uri. Activitățile 
extrașcolare depind de preferințele personale ale copilului, însă sunt câteva pe care toți elevii le 
practică cu succes: sportul și excursiile. 

Sportul, indiferent ce sport este ales, este recomandat nu numai pentru o mai bună condiție 
fizică ci și pentru îmbunătățirea puterii de concentrare, pentru o mai bună digestie, și chiar pentru 
un somn liniștit. Acest tip de activitate extrașcolară este recomandat atât elevilor timizi și 
introvertiți cât și celor extrovertiți și hiperactivi. Competițiile sportive sunt și ele binevenite 
deoarece prin ele copii învață să lupte în echipă pentru un scop comun, învață să socializeze și 
crește puterea de concentrare. Părinții preferă activitățile sportive deoarece acestea îi ajută pe copii 
să aibă o viață ordonată, să aibă un program bine stabilit, pe care îl respectă zilnic, un regim 
alimentar și un stil de viață sănătos. 
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Excursiile nu trebuie să fie nici lungi și nici scumpe. Ele sunt cel mai bun prilej pentru a învăța 
istorie și geografie. Prin ele copiii pot admira peisaje, pot descoperi culturi diferite, îi ajută să facă 
conexiuni între informațiile teoretice dobândite la școală și lumea reală. Excursiile contribuie la 
dezvoltarea simţului de observaţie şi de orientare al elevilor, la lărgirea orizontului lor geografic dar 
şi la dezvoltarea personalităţilor acestora şi de creştere a sentimentului că aparţin unui grup, 
sentiment care de cele mai multe ori le lipseşte. Astfel ei învață să fie responsabili și își dezvoltă 
respectul pentru frumos și pentru natură. 

Oamenii de știință au explicat că participarea la astfel de activități reduce riscul apariției 
depresiei și a consumului de alcool și droguri. De asemenea, copiii vor fi mai motivați să reușească 
în tot ceea ce și-au propus și vor reuși să obțină note mari la școală, deoarece își vor dezvolta 
capacitățile de învățare, cultura generală, memoria, simțul critic, etc. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
 

Prof. înv. primar: Plăișanu Eugenia 
Liceul Tehnologic Stoina 

                 
 
 
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 
Educația prin activitățile extracurriculare urmarește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoar 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea ă într-un cadru informal, ce permite elevilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste 
realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Serbările și festivitățile – marchează evenimentele importante din viața școlarului. Aceste mici 
serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de 
asemenea au un rol de motivare, mai puțin seminificativ.  
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Concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.            

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. 
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IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PREUNIVERSITAR 

 
 

Prof. Plamadă Elena Mihaela 
Liceul Tehnologic “Petre P. Carp”, Țibănești 

 
 
 
În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

constituie spaţiul cel mai potrivit pentru  a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care 
conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor 
didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării.  

Disciplina Religie (alături de celelalte discipline) are un rol deosebit de important în formarea 
personalității elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul la 
învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.  

Complementar cu activităţile în şcoală, cele extraşcolare pun accent într-o mai mare măsură pe 
latura formativă a educaţiei religioase, urmărind mai ales dezvoltarea vieţii afectiv-religioase a 
elevilor. Atât creativitatea elevilor dezvoltată la ora de religie prin diverse metode activ-
participative, cât şi momentele de relaxare oferite de vizitele şi excursiile la biserici şi mănăstiri, 
însumate cu serbările şcolare şi concursurile religioase, converg spre dobândirea desăvârşirii 
creştine şi a mântuirii sufletului elevilor. 

Cercul de religie este una din activitățile extrașcolare foarte mult apreciată de către elevi, în 
interdependenţă cu activitatea de la clasă: lecţia este suportul pe care se sprijină activitatea de la 
cerc, iar cercul îmbunătăţeşte calitatea educaţiei religioase realizată la lecţii.  

Ţinând cont de faptul că participarea la cercul de religie nu este obligatorie, tematica cercului se 
stabileşte la începutul anului şcolar, pe baza opţiunilor, intereselor şi aptitudinilor elevilor. Prin 
tematica aleasă şi prin lucrările proprii, li se dezvoltă elevilor spiritul comunitar prin antrenarea 
tuturor participanţilor în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor propuse, se valorifică imaginaţia, 
fantezia creatoare a elevilor şi le pune în slujba îmbunătăţirii ambientului locuinţei, al clasei, al 
şcolii.  

Rezultatele activităţilor trebuie valorificate în funcţie de tematică, în diferite moduri: prin 
referate, articole, albume (dacă tematica vizează aprofundarea unor cunoştinţe sau vizitarea unor 
biserici şi mănăstiri), prin serbări cu tematică religioasă (de ex. Vifleiemul sau Irozii, Nașterea 
Domnului, Ziua eroilor, etc.), prin organizarea unor expoziţii (când tematica urmăreşte dezvoltarea 
artelor decorative: pictură, sculptură, miniaturi), prin întocmirea de rebusuri cu definiţii religioase, 
poezii proprii (dacă tematica vizează subiecte de creaţie). De asemenea, cercul de religie este un 
mijloc agreabil şi util de petrecere a timpului liber, de formare  a unor priceperi şi deprinderi 
practice iar produsele realizate pot deveni prin comercializare (de ex: icoane pictate pe sticlă sau 
pânză, semne de carte cusute cu citate din Sfânta Scriptură, confecționarea a diferite suporturi 
pentru ouă din materiale reciclabile, etc.) o sursă de venituri care să contribuie la rezolvarea 
problemelor financiare cu scop caritabil. 

Această misiune caritabilă, dincolo de învăţarea de la clasă a lecţiilor are scopul de a le oferi 
elevilor care participă la cercul de religie şansa implicării în proiecte menite să îndeplinească 
următoarele obiective: să apropie participanţii de valorile credinţei creştine, să întărească statutul 
orei de religie în şcoala românească, să impulsioneze dimensiunea mărturisitoare a orei de religie; 
cu alte cuvinte,  îl va învăţa pe elev să simtă cât de importantă este dragostea faţă de aproapele 
nostru şi îl va face să se simtă împlinit: nu doar pe moment, acest sentiment va prinde rădăcini în 
sufletul lui şi în formarea lui ca OM al lui Dumnezeu. 

Mai mult decât atât, profesorului de religie, care coordoneaza activitățile extrașcolare din cadrul 
cercului de religie, i se potrivește foarte bine afirmația Sfântului Clement Alexandrinul: „Când 
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cineva învaţă pe alţii, învaţă şi el mai mult, iar când vorbeşte ascultă şi el de cele mai multe ori 
împreună cu ascultătorii săi, pentru că Unul este Învăţătorul (Matei 23, 8) şi al celui ce vorbeşte şi al 
celui ce ascultă. El este cel care adapă şi mintea şi cuvântul”.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. PLĂSTOI ION-ALIN 
LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi! Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze!” 
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 
În sens larg, educaţia extracurriculară este un tip de educaţie care transcende procesul de 

învăţământ şi implică – conform UNESCO – două aspecte: 
 

 educaţia de tip informal – educaţia individului sub influenţa mediului socio-cultural cu care 
intră în contact; 

 educaţia de tip non-formal – educaţia realizată în sistemul de învăţământ sau în instituţii sau 
organizaţii cu caracter educativ- biblioteci, case de cultură, cercuri literare, tabere şcolare etc. 

 
Educaţia extracurriculară urmăreşte la copii formarea unor abilităţi şi competenţe de tip 

atitudinal, comportamental şi social, altele decât cele dobândite pe plan formal, dar corelate cu 
acestea în vederea unei mai bune adaptări în societate. 

Activităţile de tip extracurricular sunt diverse şi se pot desfăşura într-o mare varietate de 
moduri: scenete, activităţi de voluntariat, vizite la instituţii de cultură, activităţi de voluntariat, 
activităţi cu scop ecologic, excursii tematice etc. În fiecare şcoală există persoane care se ocupă în 
mod special cu organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi. 

Scenetele sau concertele,  implică doar copiii şi coordonatorul de activităţi, dar altele, precum 
proiectele mai ample, colocviile, mesele rotunde, sesiunile de comunicări ştiinţifice, pot implica atât 
elevii cât şi diriginţii, alte cadre didactice, părinţii elevilor, consilierii pentru educaţia permanentă, 
profesorii consilieri şi chiar membri ai conducerii şcolii şi reprezentanţi ai comunităţii locale. 

În ultimul timp în şcoli se stabileşte şi o comisie specială de activităţi extracurriculare, din care 
pot să facă parte orice cadru didactic, inclusiv consilieri şcolari  etc. Toţi aceştia se implică în 
mobilizarea elevilor. Astfel ei aleg resursele necesare:  spaţiul unde se va desfăşura o aunumită 
activitate extracurriculară- resursa materială; programul activităţii, perioada de desfăşurare- resursa 
timp; fondurile necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii în cauză- resursa 
financiară; elevii şi celelalte persoane participante, numărul şi calitatea invitaţilor- resursa umană; 

Activităţile extracurriculare, se desfăşoară în afara orelor de clasă obişnuite. Aceste activităţi 
trebuie organizate şi desfăşurate în aşa fel încât să nu perturbe procesul de învăţământ şi este 
necesar să răspundă nevoilor recreative şi formative ale elevilor. Aceasta implică faptul că elevii 
vor fi consultaţi în prealabil cu privire la natura şi scopul unei anumite activităţi. 

Iată câteva tipuri de activităţi extracurriculare pe care le-am realizat cu succes în şcoală: 
serbările cu ocazia unor evenimente deosebite: „Mihai Eminescu- Luceafărul etern”, “Dragobetele 
versus Sfântul Valentin” Zilele Şcolii, ”1 Martie – Ziua Mărţişorului” „8 Martie – Ziua Femeii”, „1 
Decembrie” , “Te uită cum ninge  Decembrie”; vizite la diverse instituţii sociale şi culturale (vizite 
la muzeele de artă, de istorie, la anumite întreprinderi,), activităţi tip „turul oraşului”, plimbări prin 
parcuri; activităţi cu caracter ecologic de tipul „Un mediu sănătos” sau „Să plantăm un copac!”;  
activităţi de tipul „Să spunem NU tutunului” – scenete, concursuri de desen, sesiuni recreative, în 
aer liber, de consiliere de grup etc.; activităţi de tip voluntariat de tipul „Să aducem un zâmbet 
copiilor de la orfelinat şi bătrânilor din azil” când se pot oferi daruri sau organiza excursii tematice.  
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La toate aceste activităţi extracurriculare elevii pot participa, în funcţie de vârstă, interese etc. şi 
singuri, dar şi sub supravegherea unor cadre didactice, care-i pot proteja şi-i pot îndruma să se 
manifeste adecvat şi să înţeleagă mai bine ceea ce experimentează. 
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Importanţa activităţilor extracurriculare în procesul instructiv - educativ 
 
 

Prof. Înv. Preşcolar Plăeaşu Iuliana 
Grădiniţa cu program prelungit „Gulliver” 

 
                                                                               
Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere 

pentru experiment și inovație. Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, 
concursuri sportive sau de cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, 
teatru. Toate acestea contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai 
ales cultural.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv.  

 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare.  

 
Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţă, prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării copiilor. 

 
 Se ştie că începand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 

punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere, colonii. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se 
confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri 
istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, preşcolarii îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.  

 
Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe 

ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului înconjurător. Ceea ce 
trebuie să ţinem cont este ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
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acelaşi timp să reuşim să prezentăm în mod echilibrat momentele recreative şi de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 
Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 

cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
fiind activități lipsite de evaluări riguroase. 
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Proiectele educative –  
o modalitate mai atractivă de implicare a elevilor în propria formare 

 
 

Prof. Pleșu Denisa, 
Școala Gimnazială „Ion Murgeanu” Zorleni 

 
 
Suntem martorii unei revoluții digitale care are un impact dramatic asupra comunicării și 

societății. Dezvoltările recente din tehnologia informațiilor și comunicațiilor digitale reprezintă o 
tentație foarte mare, căreia cu greu elevii îi pot rezista. În conversațiile lor de pe internet, elevii nu 
mai sunt atenți  la regulile de punctuație și de ortografie, sunt încurajați să utilizeze excesiv 
abrevierile și au tendința de a le utiliza apoi și în conversațiile obișnuite, de zi cu zi, și în 
exprimarea scrisă.  

Situația actuală a limbii române ar trebui să îngrijoreze multă lume, de la cetățenii simpli până 
la specialiștii în lingvistică și toți ar trebui să facem ceva pentru a stopa declinul limbii române și 
restabilirea prestigiului ei.  

Acestea au fost și motivele care m-au determinat să inițiez, în urmă cu șase ani, în cadrul Școlii 
altfel, un concurs în cadrul căruia elevii să-și exerseze competențele lingvistice dobândite în școală 
și să conștientizeze importanţa pe care o are cunoașterea limbii române în formarea și dezvoltarea 
intelectuală a omului.  

Scopul principal al proiectului a fost creşterea prestigiului și calităţii activităţii școlilor implicate 
prin activitățile desfăşurate cu elevii și profesorii din instituțiile școlare partenere, prin formele de 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar și cu Casa Corpului Didactic.  

Prin intermediul acestuia, cadrele didactice din echipa de proiect au urmărit atingerea 
următoarelor obiective specifice: creșterea performanțelor lingvistice ale elevilor participanți la 
concurs; conștientizarea importanţei pe care o are cunoașterea limbii române în formarea și 
dezvoltarea intelectuală a omului; dezvoltarea gândirii logice, abstracte a elevilor, prin implicarea 
operațiilor gândirii în rezolvarea subiectelor de la concurs; determinarea copiilor și a cadrelor 
didactice implicate să manifeste deschidere către activități extrașcolare, fair-play în competiţie; 
implicarea mai activă în educație și în susținerea morală, materială și financiară a școlii, a părinților 
și a altor factori interesați, precum și dezvoltarea unui parteneriat real școală – familie - comunitate 
în localitățile de proveniență ale școlilor implicate; promovarea exemplelor de bună practică prin 
diseminarea activităților de proiect.  

Concursul a parcurs mai multe etape: în 2012-2013 a fost concurs local, în 2013-2014 - concurs 
județean, în 2014-2015 - concurs interjudețean, iar,  începând cu anul școlar 2015-2016, a devenit 
concurs regional, avizat de Ministerul Educației Naționale și inclus în C.A.E.R.I.  

La această competiție participă atât elevi din unitățile școlare partenere din județ, cât și din alte 
15 județe, care au încheiat acorduri de parteneriat cu școala noastră.  

Elevii care obțin cele mai bune punctaje, precum și cadrele didactice îndrumătoare primesc 
diplome, organizatorii sperând ca să găsească la un moment dat și câțiva sponsori, astfel încât, pe 
lângă diplome, câștigătorii să primească și premii care să le răsplătească efortul și care să-i 
motiveze să participe și la următoarele ediții.  

Coordonatorul concursului, împreună cu cadrele didactice partenere au reușit în ultimii trei ani 
să publice și o revistă cu ISSN, care conține subiectele de la fiecare ediție a concursului și alte 
variante de subiecte propuse de cadrele didactice implicate în acest proiect.  

Auxiliarul poate fi utilizat la clasă, în evaluarea curentă a cunoștințelor elevilor, dar poate fi 
utilizat și în pregătirea elevilor pentru participarea la viitoarele ediții ale acestui concurs și nu 
numai. 
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Activitățile extrașcolare – benefice sau dăunătoare? 
Studiu 

 
 

Plugaru Iuliana Alina 
Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” 

Pitești, Argeș 
 
 

Rolul activităților extrașcolare în viața elevilor nu este destul de bine definit și poate fi luat în 
considerare din diferite puncte de vedere, ceea ce înseamnă că este un punct de discuție între 
profesorii care organizează concret activități extrașcolare și stabilirea unor coordonate între care 
acestea să se desfășoare. Este un punct esential, care necesită o examinare și o analiză mai 
aprofundată, deoarece se referă la succesul și performanța elevilor, precum și a vieții lor în 
perspectivă, prin urmare, întreaga societate și tinerii care sunt profund integrați în ea. 

Activitățile extracurriculare au un impact semnificativ asupra maturizării elevilor, pot contribui 
la creșterea și dezvoltarea personalităților în și din școală. Participarea la activitățile extrașcolare 
încurajează realizarea personală și dezvoltarea abilităților sociale reale. Ele nu sunt doar o parte a 
experienței educaționale de care beneficiază elevii din punct de vedere academic, ci și crearea unui 
mediu favorabil care oferă tinerilor oportunități de dezvoltare și, prin urmare, păstrarea elevilor  în 
afara unor problem, cum ar fi dependența de droguri, maternitatea școlară, tulburarea 
comportamentală, delincvența juvenilă etc. De aceea, este extrem de important să se mențină 
echilibrul dintre școală, activități extrașcolare, viața socială, sănătatea tinerilor și alte părți 
constitutive ale vieții elevilor, datorită angajamentului și oportunității timpului de desfășurare, 
combinate cu diferențele individuale de stil de viață și ritmuri de viață. 

Cercetarea  rolului activităților extracurriculare și descoperirea relației lor cu procesul academic, 
stabilitatea psihologică și consolidarea conceptului de sine este relativ proaspătă. Ca și înainte de 
1900, educatorii au fost sceptici față de participarea elevilor la rezultatele activităților extrașcolare.  
S-a constatat că dezvoltarea și integrarea activităților extracurriculare în programele școlare și în 
viața elevilor în ansamblu a fost lentă, deoarece în majoritatea cazurilor s-a presupus că în spatele 
activităților extrașcolare nu a existat nimic decât divertisment și au fost menite să fie în primul rând 
recreative și în detrimentul realizărilor academic. Ulterior, s-a dezvoltat o ipoteză că activitățile 
extracurriculare de orice fel influențează performanța academică și auto-disciplina elevilor. 

În prezent, programele școlare pentru elevi sunt supraaglomerate, astfel încât aceștia nu au timp 
liber atunci când nu sunt preocupați de cursuri, teme și diferite tipuri de activități extrașcolare. Viața 
elevilor a devenit din ce în ce mai structurată și mai bine organizată, în consecință, tinerii suferă de 
efectele auto-depășirii. În ciuda concepției greșite că activitățile extracuriculare sunt percepute a fi 
doar activități sportive, într-adevăr, acestea iau numeroase forme, incluzând activități extrașcolare 
cum ar fi sport și jocuri sportive, activitățile orientate academic, cum ar fi cluburile științifice și 
activitățile sponsorizate de școală. S-a constatat că participarea la astfel de activități extracuriculare, 
cum ar fi atletismul, vizionarea unui film, serviciul comunitar influențează pozitiv performanțele 
academice, deși nu toate fac apel la acestea, în timp ce participarea la performanțele muzicale, de 
exemplu, nu o îmbunătățește deloc.  

De asemenea, dacă părinții își fortează copiii să participe la anumite tipuri de activități 
extrașcolare, scopul lor este pierdut fără speranță. Este afirmația diferiților educatori, sociologi și 
psihologi că prea mult din nimic nu poate face niciodată bine. S-a afirmat că, din cauză că elevii nu 
se mai bucură de activitățile extrașcolare, în consecință, acestea pot provoca tulburări grave de stres. 

Se știe că jocul nestructurat încurajează creativitatea și capacitatea de a gestiona orele fără 
ajutorul minimizat al consilierilor, părinților, aceasta fiind pentru copii o oportunitate, așa că acest 
argument vine în sprijinul ideii ca elevii  să devină gânditori independenți. Copiii de vârstă școlară 
au nevoie de oportunitatea de a inventa și de a se angaja în jocurile lor, formând regulile lor în 
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conformitate cu calendarele lor flexibile. Dacă adulții s-au obișnuit cu sarcini nesfârșite pe care 
trebuie să le îndeplinească în timpul zilei de lucru, copiii lor, de cele mai multe ori, nu merg în 
același ritm. Copiii simt criza de timp, la fel ca și părinții lor. Potrivit unui sondaj, șaptezeci la sută 
din timp este ocupat de ore și activități extrașcolare și doar aproximativ treizeci la sută este lăsat 
pentru tineri să se bucure de timpul lor liber. 

Rezumând, se poate constata că mulți educatori avertizează că cel mai mare pericol al generației 
de copii este că timpul acestora este mult prea programat. Părinții trebuie să fie capabili să 
determine când este sufficient de mult timp petrecu cu o anumită activitate. În caz contrar, 
indiferența părinților față de interesele autentice ale copiilor lor va conduce la tulburări psihice, 
supraîncărcare și chiar riscul de rău fizic.  

Oboseala cronică, incapacitatea de a termina munca la timp, problemele de sănătate, plângerile 
și agitația sunt semnele distinctive ale tulburării de stres ale elevilor, cauzate de proporția 
dezechilibrată a influenței activităților asupra organismului. Elevii implicați în numeroase activități  
nu  pot avea întotdeauna  rezultate reușite; consecințele pe care le suferă includ oboseala, lipsa 
concentrației, efectul de saturație, stresul etc.  

Cu toate acestea, activitățile extracuriculare cu atitudine moderată sunt benefice pentru 
dezvoltarea copiilor dacă aceștia se bucură de ele și există o corelație directă între activitățile 
extrașcolare și progresul academic al elevilor, indiferent de vârstă și sex. 

Numeroase investigații efectuate în sferă rezolvă diferențele semnificative de performanță în 
favoarea studenților implicați în activități extracurriculare de tip academic, în comparație cu cei 
implicați în sport. Rezultatele demonstrează faptul că grupurile implicate în activitățile din afara 
școlii au dat rezultate mai bune. 

Există o relație puternică între percepția nivelului de participare la activitățile extracurriculare la 
școală și atmosfera școlară. Atmosfera la școală este legată de rezultatele academice ale elevilor  și 
de ambițiile lor academice. 

În concluzie,  activitățile extrașcolare contribuie semnificativ la succesul educațional al elevilor  
de pretutindeni. 
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Locul şi rolul activităţilor extraşcolare în educaţia copiilor 
 
 

Prof. Lucreţia Pohoaţă 
Şcoala Gimnazială Băişeşti, Suceava 

  
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”(Maria Montessori – ”Descoperirea copilului”) 

  
Educaţia extraşcolară şi extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are 

rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Prin acest tip de educaţie se 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 
de la cea mai frageda vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 
ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul  de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 Exemple de activităţi extraşcolare/extracurriculare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale  –  organizate selectiv 

–  constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

 Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştintelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait şi au creat opere de 
artă. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea de 
noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi 
ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi, 
ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

Serbările şi festivităţile - marchează evenimentele importante din viata şcolarului. Din punct de 
vedere educativ, importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
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didactice, le oferă elevilor răsplata primită dupa muncă, şi, de asemenea, au un rol de motivare, nu 
mai putin semnificativ. 

Concursurile şcolare  -  sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesională a elevilor, 
facându-le cunoscute toate posibilităţile pe care aceştia le au.  

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 

rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este, însă, important ca 
profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.  

 Aceste activităţi, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 
temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.  

Activităţile extraşcolare sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în 
măsura în care: valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră 
plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru 
a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; participarea este liber consimţită, necodiţionată, 
constituind un suport puternic pentru o activitate susţinută; au un efect pozitiv pentru munca 
desfăşurată în grup; sunt caracterizate de optimism şi umor; creează un sentiment de siguranţă şi 
încredere tuturor participanţilor; urmăresc largirea si adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 
învăţământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Activităţile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 
 Bibliografie:  
 * Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în“ Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului  
 primar, în “Învăţământul primar“ nr.2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti  
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Serbările şcolare, prilej de cunoaştere a folclorului românesc 
 
 

Prof. înv. primar POHRIB - GAVRILESCU ANA,  
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Matca, jud. Galaţi 

 
 
 
Motto: „Folclorul nostru nu numai că este sublim dar te face să înţelegi totul... E mai melodic 

decât orice melodie dar asta fără să vrea; e duios, ironic, vesel şi grav.“ (George Enescu) 
 
Slujitorii şcolii sunt oameni de menire care, pe lângă lecţiile obişnuite din fiecare zi, 

organizează şi alte forme de muncă didactică: serbările şcolare. Aceştia sunt „veritabili misionari ai 
neamului românesc” aflaţi în slujba activităţii de instrucţie şi educaţie a copiilor. A-i învăţa să scrie, 
să citească, să-şi preţuiască patria şi străbunii, să devină oameni sunt doar câteva din preocupările 
cadrelor didactice. Tradiţia de a organiza serbări şcolare se continuă şi astăzi pentru a modela 
personalitatea elevului. Acestea rămân în sufletele copiilor ca momente de deplină bucurie, de 
destindere, de emoţie. Ele nu vor fi uitate nici de cei care i-au întâmpinat pe „actori” cu flori, 
aplauze, zâmbete sau lacrimi de bucurie. Serbările şcolare solicită cunoştinţele elevilor de la diferite 
discipline şcolare, îmbogăţesc şi dau expresie vieţii afective a elevilor. Ca „actor” pe scena din 
clasă, şcolarul este încercat de sentimente de emoţie, de bucurie. 

În cadrul serbărilor şcolare pot fi abordate teme variate: credinţa în Dumnezeu, dragostea şi 
respectul faţă de părinţi, iubirea de ţară, respectarea valorilor morale. Elevii trebuie antrenaţi în 
aceste activităţi organizate cu clasa în funcţie de puterile, ştiinţa şi talentul lor. Fiecare elev trebuie 
să participe la serbare, acest lucru contribuind la dezvoltarea personalităţii lui. Elevul emotiv se 
ambiţionează să se prezinte bine pe scenă, să-şi înfrângă tracul, să fie atent la indicaţiile date, să se 
mobilizeze pentru a se autodepăşi. Organizată în manieră transdisciplinară, serbarea şcolară 
reprezintă o modalitate de abordare a unor scopuri instructiv-educative: antrenarea elevului în 
activităţi ce presupun munca în echipă, stimularea creativităţii şi a încrederii în forţele proprii, 
dezvoltarea simţului estetic al şcolarului mic, cultivarea aptitudinilor artistice ale elevului, educarea 
trăsăturilor morale ale şcolarului mic. 

Pregătirea unei serbări poate avea ca activităţi de învăţare:  

 audiţii de cântece populare româneşti; 

 exerciţii de intonaţie şi memorizare;  

 interpretarea vocală de cântece populare accesibile, în grup şi individual, cu sau fără 
acompaniament; 

 jocuri şi improvizaţii muzicale pe suport folcloric;  

 colinde şi urări interpretate la sărbătorile de iarnă;  

 cântece şi jocuri din folclorul copiilor, dialoguri pe aceste teme.  

În cadrul serbărilor şcolare organizate până acum am inserat câte un moment popular ce a trezit 
interesul, admiraţia, dragostea faţă de tradiţiile populare româneşti. Şezătorile organizate în clasă au 
cuprins: poezii din folclorul copiilor, momente simbolice reprezentând aspecte din viaţa şi munca 
sătenilor, proverbe, ghicitori, zicători, snoave, cântece şi dansuri populare(hora, sârba).  

În învăţarea dansurilor populare am parcurs mai multe etape. Mai întâi i-am învăţat pe şcolari 
paşi simpli de horă şi sârbă, mai apoi paşi mai complicaţi. La fiecare serbare am ales melodii 
cunoscute de către copii, cu linii melodice plăcute, cu un ritm simplu, pentru a le atrage şi mai mult 
interesul. Exemplu: ,,Drag mi-e jocul românesc”, ,,Portul românesc”, ,,Hora”. Astfel, cântecele 
populare propuse au fost imediat îndrăgite şi interpretate cu multă pasiune de către elevi. Dansurile 
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populare i-au familiarizat pe copii cu un nou element al folclorului, contribuind la dezvoltarea 
dragostei pentru arta poporului nostru, la dezvoltarea simţului ritmic, a capacităţii de coordonare a 
mişcărilor, la educarea gustului pentru frumos şi armonie, la dezvoltarea dragostei pentru arta 
populară. Măiestria cadrului didactic constă în alegerea unor forme cât mai atractive şi cât mai 
variate în predarea dansurilor populare, contribuind astfel la păstrarea dansurilor tradiţionale, cu 
forme artistice deosebite. Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează gândirea, 
memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. Prin valorificarea 
folclorului copiilor îi putem orienta pe aceştia spre cunoaşterea unor elemente de folclor al adulţilor, 
deosebit de bogat în ţara noastră, care exprimă sentimentele şi năzuinţele poporului nostru.  

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea 
copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă în conţinutul artistic 
prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. Nu trebuie uitat 
caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce la sudarea colectivului de elevi. 
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"Şcoala Altfel", o săptămână fără sunetul clopoţelului şi începutul lecţiei! 
 
 

Prof. înv. primar POIATĂ FILIŢA 
Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Feteşti, Jud. Ialomiţa 

 
 

"Şcoala Altfel", privită iniţial ca o săptămână pierdută, a fost un pas spre întărirea relaţiei 
profesor - elev, în absenţa presiunii clopoţelului, a lecţiei care trebuie parcursă în 45 de minute, a 
ceasului ce merge prea alert între momentul "Bună ziua, luaţi loc!" şi "Sunteţi liberi, bună ziua!" 
Copii veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesori dispuşi să 
socializeze cu elevii lor,într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar 
inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii "poate mai umane" decât se pot 
stabili în cadrul unei ore de curs,toate descriu  experienţa celor cinci zile în care şcoala şi-a 
schimbat mersul cu care ne-am obişnuit de-a lungul anilor. 

Activităţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 
organizare. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de fiecare cadru 
didactic în parte, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii 
participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la acest tip de 
activităţi. 

În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 
creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm 
trei factori implicaţi în actul educaţional: elevii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi 
în grup; familie – prin susţinere morală, financiară sau chiar implicare în organizarea activităţilor; 
şcoala – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea 
unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. Activităţile îi antrenează pe copii în 
procesul de învăţare, îi apropie de şcoală, îi determină să o îndrăgească. Dacă avem grijă ca 
obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, elevii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru 
viaţă. 

Activităţile extraşcolare de cultivare a gândului, a sufletului, a dorinţei de frumos şi mişcare, 
îmbracă forme multiple.   Printre cele mai importante activităţi extraşcolare, dintre care unele având 
deja un caracter tradiţional, amintim: 

 • concursurile interşcolare;  
• activităţile de socializare organizate în oraş : plimbări în oraş, în parc;  vizitarea     muzeelor şi 

a altor instituţii publice; 
• organizarea serbărilor ocazionate de diverse evenimente, la care sunt invitaţi părinţii, fraţii şi 

prietenii copiilor; 
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  • participarea la o serie de activităţi de colaborare interşcolară; 
  • participarea la excursii în împrejurimi sau de durată mai lungă.    
Activitatea turistică, atât de plăcută copiilor, este strâns legată de specificul lor de vârstă, este 

încărcată cu numeroase valenţe educative: pe lângă fortificarea biologică a organismului, ea 
contribuie la fortificarea morală, cultivând înalte trăsături de caracter. 

La vârsta copilăriei, vârstă a „descoperirii lumii”, cunoaşterea patriei ocupă un loc  important. 
Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii în contact direct cu natura 
şi cu frumuseţile patriei, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit. Se ştie foarte 
bine că nu-ţi poţi iubi patria cu adevărat dacă nu o cunoşti pe deplin şi nemijlocit. Acesta poate fi cu 
adevărat rolul primordial al excursiilor! 

Excursiile trebuie să ofere de fiecare dată elemente noi, să incite şi să trezească curiozitatea şi 
interesul elevilor, să îi atragă şi să îi facă să participe activ. 

O formă a activităţii extraşcolare o reprezintă Programul „Şcoala altfel”. Activităţile desfăşurate 
în „Săptămâna altfel” au deschis noi porţi spre cunoaştere micilor şcolari.  

„Călător prin ţara mea” a fost una dintre activităţile propuse  atât de elevi, cât şi de părinţi. 
Astfel, am organizat o excursie la Constanţa, care a avut ca obiectiv vizitarea Portului Comercial 
Constanţa şi a Portului Militar Constanţa.  

Vizitarea Portului Comercial Constanţa a dus la cunoaşterea unor vechi edificii: silozuri, 
magazii, gara maritimă, construcţii ce datează din timpul domniei Regelui Carol I, construite de 
inginerul Anghel Saligni. 

În  Portul Militar Constanţa, vizitarea Fregatei militare Ferdinand I, a Navei şcoală Mircea a 
oferit  o amplă perspectivă  asupra marinei militare române. Impresionantă a fost prezentarea navei, 
a aparaturii de navigaţie, a camerei motoarelor, a înzestrării cu armament. Prezentarea tuturor 
informaţiilor a fost făcută de cadre militare bine pregătite. 

Nava şcoală Mircea ne-a trimis cu gândul la marii navigatori ai lumii, care călătoreau pe nave 
cu pânze. Măreţia obiectivelor, complexitatea aparaturii, disciplina cadrelor militare, le - a oferit 
copiilor o altă perspectivă asupra meseriei de MILITAR, să viseze la o carieră militară, colindând 
mările şi oceanele lumii, cu scopul suprem de a menţine PACEA. 

Organizând cu elevii asemenea activităţi extraşcolare, avem posibilitatea de a contribui la 
dezvoltarea personalităţii armonioase a acestora, la dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi 
aptitudinilor copiilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                             
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Profesor inv. primar, Poitașu Elena                                                       
Școala Gimnazială ,,Vlaicu -Vodă,, Brăila 

 

Moto: 

,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci 
ca o personalitate armonioasă.’’ (Albert Einstein) 

          

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu 
activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii 
întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora, conform cerințelor societății 
în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 
prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării 
reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste 
domenii de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu 
mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 
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Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 
 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, 
între clase paralele , dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, unde am obținut  
multe premii .De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor l-a avut concursul de biciclete, 
role, trotinete, pe care l-am oganizat in cadrul școlii in parteneriat cu Poliția Rutieră Braila. 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea activităților 
școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la stimularea implicării 
viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel 
realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.  

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi profesională. 
Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu metode şi tehnici 
adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, vizitarea de 
licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a competenţelor necesare 
unei bune orientări şcolare şi profesionale.  

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea 
si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni responsabili, este 
vitală. Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop 
ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar  când am coordonat 
clasa a II - a am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi 
cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

 
 

Prof. înv. primar Pomîrleanu Elena 
Școala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuși 

 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
școala cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activităţi, elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru 
viaţă.   În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date dascălilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de 
a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 

1277



istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie că începând 
de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.        

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al 
vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE                                            
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 

PROPUNATOR: PROF. INV. POP ALINA 
SCOALA GIMNAZIALA SANPETRU, BRASOV 

                                    
  

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Rolul activitatilor extrascolare devine din ce in ce mai important in procesul educational. 
Obiectivul general este acela de integrare sociala a viitorului adult. In acest sens trebuie sa tinem 
cont de cerintele societatii, dar si de particularitatile individuale ale fiecarui elev.  

 
Activiatile extrascolare vin in ajutorul  dascalului, dar si al elevului. Aceste activitati se 

centreaza pe nevoile copilului si permit acestuia sa primeasca altfel informatiile decat in mediul 
scolar. 

 
Activitatile extrascolare ii antreneaza pe elevi in activitati variate, astfel, invatatorul/profesorul 

poate sa observe puncte forte ale acestora, puncte care  nu pot fi observate in invatamantul 
traditional. In acest fel elevul este motivat sa urmeze calea cea mai buna pentru acesta in vederea 
rezolvarii unor probleme.  

 
O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 

aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. De asemenea, prin intermediul acestora 
se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale elevilor.  

 
Pentru obtinerea performantelor si atingerea obiectivelor propuse, invatamantul traditional 

trebuie sa se impleteasca cu activitatile extrascolare tot timpul. Daca la materia limba si comunicare 
elevii au tema” Capra cu trei iezi”, pentru o buna intelegere a textului se poate face o activitate 
extrascolara, si anume  vizionarea unei piese de teatru.  

 
Experientele traite in afara scolii ii pot aduce la o intelegere mai buna a mesajelor pe care vrem 

sa le transmitem. Invatarea prin descoperire si trairile personale sunt foarte importante in 
dezvoltarea personala a elevului. 

 
Activitatile extrascolare se pot face in orice moment si la orice activitate. Acestea vin in 

completarea cunostintelor primite si  stârnesc interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. In activitatile extrascolare elevii imbina utilul cu 
placutul. 

 
Totusi, pe langa numeroasele avantaje enumerate mai sus exista si “piedici”in realizarea 

activitatilor extrascolare. Partea financiara ar fi una dintre aceste piedici. Un alt dezavantaj ar fi 
deplasarea in alte locatii, acest lucru fiind posibil doar daca exista un mijloc de transport la 
dispozitia elevilor. Timpul este de asemenea un dezavantaj, aceste activitati necesitand un timp mai 
lung. 

 

1279



Cu toate acestea am incercat de fiecare data sa gasesc solutii pentru a desfasura activitati 
extrascolare, care, din punctul meu de vedere, sunt extrem de importante. 

Pentru a intari cele spuse mai sus voi atasa poze din doua dintre activitatile extrascolare pe care 
le-am desfasurat la clasa de-a lungul acestui an scolar.  

     
 

VIZITA LA MUZEUL ILUZIILOR                    VIZITA LA TEATRU DE PAPUSI 
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ROLUL ACIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. ANDREEA POP 
GRĂDINIȚA CU P. N. SÂNBOTIN, LOC DĂEȘTI, JUD. VÂLCEA 

       
 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situate în 
afara sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele 
asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare), oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din 
clasele primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor active participativ, facilitând 
integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate.  

Această integrare facilitează la randul ei procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip 
de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele 
propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii 
exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în 
succesul şcolar. 

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională 
a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să 
cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă 
competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor 
de realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care 
fac parte. 

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev  posibilitatea 
de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în 
sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din 
scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a 
copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului 
în grup. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori  făcea următoarea afirmaţie: ,,Să 
nu-i educăm pe copiii nostril pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile 
extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. 

Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală,estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea 
integrală a personalităţii elevului. 

Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. 
Ele dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, 
creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le revine sarcina de 
a stârni interesul elevilor pentru participarea la concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, 
chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri 
naţionale de jocuri logice, concursuri de şah etc. 

Prin participarea la  concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi străine, 
festivaluri naţionale de teatru în limbile de circulaţie internaţională, proiecte interdisciplinare, 
serbări şi carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi momente 
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artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei elevii se 
familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de 
legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile 
culturale ale acestora. 

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un 
prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc 
la formarea competenţelor transdisciplinare. 

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt 
obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul 
creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel 
ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, 
respect, frăţie, solidaritate umană).  

Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la sărbători, transpunerea în fapte a 
unor maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de iconografie pe sticlă sunt deosebit 
de importante în realizarea educaţiei religioase. 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei 
opere de artă etc.          

Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor 
etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi 
respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu.    Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi 
să respecte libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi assume responsabilitatea 
pentru propriile fapte, să aibă o atitudine participativă.  

Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie a acţiunile civice în 
comunitate (vizite, excursii, schimburi între şcoli, acţiuni de sprijin pentru persoanele defavorizate, 
activităţi voluntare), serbările şi concursurile de Ziua Europei, serbările de Ziua Mamei etc.  

Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participle la diferite 
concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de proiecte de mediu 
sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizându-se astfel şi educaţia 
pentru mediu si pentru sănătate a elevilor. 

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai importante 
evenimente din istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi 
dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni  buni cetăţeni. 

La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si educaţia rutieră realizată 
prin activităţi extracurriculare foarte atractive: competiţii sportive între clase sau între şcoli, 
excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă formarea 
deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de 
caracter. Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională.      

Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, vizitarea de 
licee  cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a competenţelor 
necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei 
scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
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Metode și mijloace de predare, învățare – evaluare în lecțiile de educație fizică 

 

Profesor: Pop Cătălin-Ioan 
Școala Gimnazială nr. 7 Petroșani 

 
 
Tendința actuală, în orice proces instructiv educativ bilateral, este de a transforma subiectul, 

adică beneficiarul acestui proces, în postura de adevărat „subiect” al propriei transformări. Pentru 
atingerea acestui obiectiv major, care este caracteristic învățământului contemporan în general, de 
foarte mare importanță sunt metodele folosite, metode care coexistă în sistem și își dovedesc 
eficienta numai în același „sistem”.  

Trebuie  făcută distincția între metode și tendințe sau orientări metodologice. Este o triada greu 
de înțeles de cei care nu sunt de specialitate și de cei care nu vor să o înțeleagă.  

Metodele sunt consacrate și cunoscute. Ele se referă la modul concret în care se face predarea 
(mai ales pe căile verbale și intuitive), însușirea celor predate (mai ales pe calea exersării), 
corectarea greșelilor, evaluarea modului de însușire a celor predate etc. 

Metodele în educație fizică și sport sunt de mai multe feluri, ele constituind un sistem:metode de 
instruire propriu-zisă; metode de educație;metode de corectare a greșelilor de execuție;metode de 
verificare, apreciere și notare; de refacere a capacității de efort. 

Metodele de instruire se folosesc, evident, pentru a fi posibilă îndeplinirea obiectivelor de 
instruire specifice:dezvoltarea-educarea calităților motrice; formarea deprinderilor motrice și 
priceperilor; influențarea indicilor de dezvoltare fizică; formarea capacității de autonomie 
șipracticare independentă a exercițiilor fizice;însușirea unor cunoștințe teoretice de specialitate. 

Specific pentru lecţia de educaţie fizică este varietatea metodelor, procedeelor metodice şi a 
tehnicilor didactice utilizate în lecţie, precum şi o oarecare prioritate a metodelor 
intuitive (practice).  

Metodele folosite în predarea educaţiei fizice la ciclul primar sunt grupate de regulă în:metode 
verbale (explicaţia, expunerea şi conversaţia); metode practice (demonstraţia şi explicaţia, 
repetarea); metoda observaţiei; metoda aprecierii activităţii. 

Dintre acestea, metodele repetării, demonstraţiei şi explicaţiei au cea mai mare întrebuinţare. La 
clasele I – a II-a, executarea unor exerciţii este uşurată dacă este determinată şi însoţită de mici 
povestiri atractive care sugerează acţiunile viitoare ale elevilor. Repetarea exerciţiilor trebuie 
însoţită de dispoziţii şi indicaţii verbale care contribuie la lărgirea capacităţii de percepere a 
acţiunilor, la închegarea reprezentărilor motrice.  

Comanda trebuie să însoţească majoritatea exerciţiilor (repetărilor), contribuind la realizarea 
unui ritm optim de execuţie, la orientarea în spaţiu, la precizarea acţiunii şi numărului de repetări. 
Demonstrarea şi repetarea se vor realiza, mai ales, prin procedeu global – la clasele I şi a II-a, la 
clasa a IV-a putându-se lucra şi diferenţiat – pe grupe valorice omogene, dar şi în perechi. De 
asemenea, la orice oră de educaţie fizică, profesorul trebuie să ţină seama de: dozarea corectă şi în 
mod progresiv (în cadrul fiecărei lecţii în parte dar şi de la o lecţie la alta) a efortului, acesta 
trebuind să se înscrie pe o curbă ascendentă, cu vârfuri de intensitate în verigile destinate repetării 
acţiunilor motrice; folosirea eficientă a timpului afectat lecţiei prin sporirea timpului destinat 
exersării. 

 
Mijloacele educaţiei  fizice 
Realizarea obiectivelor educaţiei fizice școlare implică utilizarea unui ansamblu de mijloace. 

Teoria educaţiei fizice include în cadrul mijloacelor sale exerciţiul fizic – ca mijloc specific al 
domeniului – şi un număr de mijloace asociate din care se detaşează: 

factorii naturali (apa, aerul, soarele) şi factorii igienici, legaţi de locul practicării exerciţiilor 
fizice (săli, terenuri, bazine); 
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raportul dintre muncă şi odihnă (recreere, efort, somn); 
unele mijloace proprii educaţiei intelectuale, morale şi estetice (folosite particularizat la 

specificul educaţiei fizice). 
Exerciţiul fizic reprezintă mijlocul fundamental al educaţiei fizice. El are însemnătate igienică, 

instructivă şi educativă. Exerciţiile fizice contribuie la dezvoltarea funcţională şi morfologică a 
organismului, influenţează în mod pozitiv, dezvoltarea aparatului locomotor, a organelor interne, a 
sistemulul nervos central; ele favorizează dezvoltarea şi perfecţionarea calităţilor motrice: viteză, 
rezistenţă, forţă, îndemânare. Pentru ca exerciţiul fizic să-şi atingă scopul urmărit, este necesar ca – 
în practica predării – profesorii să respecte anumite cerinţe fără de care nu se poate asigura eficienţa 
exerciţiilor fizice:respectarea particularităţilor individuale, morfologice, funcţionale şi psihice 
proprii elevilor de vârstă şcolară mică;organizarea activităţilor practice, ţinându-se seama de 
particularităţile locului de desfăşurare, precum şi de condiţiile atmosferice şi igienice;programarea 
exerciţiilor fizice în concordanţă cu materialul didactic existent;selecţionarea şi predarea exerciţiilor 
fizice în funcţie de obiectivele cadru, de referinţă urmărite;programarea exerciţiilor fizice luându-se 
în considerare numărul de copii; stabilirea duratei desfăşurării activităţii respective. 

Învăţarea presupune întotdeauna o modificare sau schimbare de durată, stabilă a 
comportamentului. Ea are un înţeles larg, concretizat prin asimilarea unei largi şi variate game de 
informaţii: concepte, operaţii, relaţii, structuri, conduite, atitudini, scheme mentale şi un înţeles 
restrâns care se referă la activitatea în şcoală, învăţarea şcolară fiind o formă specială a învăţării 
general umane.  

Tipuri de învăţare:  învăţare perceptivă, care se referă la ceea ce percepem; învăţare motrică;  
învăţare verbală, prin care se însuşeşte comunicarea verbală cu cei din jur;  învăţarea asociativă, de 
asociere a unui stimul cu altul;  învăţarea repetitivă, reluarea aceleaşi situaţii sau stimulări;  (A. 
Tucicov-Bogdan). Din punct de vedere pedagogic: - este un proces de asimilare a cunoştinţelor şi 
formare a deprinderilor şi priceperilor necesare în activitatea viitoare; Din punct de vedere psiho-
comportamental: - reprezintă dobândirea de către individ a unor noi forme de comportare, ca 
urmare a repetării situaţiilor sau a exersării; Învăţarea implică atât procesele psihice cognitive 
superiore cât şi pe cele inferioare.  

Învăţarea motrică se caracterizează prin aceea că reacţiile de răspuns sunt legate de 
comportamente senzoriale de origine chinestezică sau proprioceptivă. Începe încă din stadiul iniţial 
al dezvoltării copilului fiind ancorată în reacţiile motrice naturale înnăscute. Învăţarea în domeniul 
activităţilor corporale cuprinde pe lângă învăţarea gestuală, motrică, realizată la nivel de priceperi, 
deprinderi, obişnuinţe, forme ale învăţării inteligente, prin însuşirea de noţiuni, concepte şi elemente 
ale învăţării creative. Învăţarea poate fi privită ca:  rezultat , în cazul în care ne referim la 
cunoştinţe, priceperi, deprinderi, obişnuinţe;  proces, când facem referire la mecanismele care 
condiţionează învăţarea;  acţiune operaţională, dirijată pedagogic în care se folosesc termenii: 
predare, instruire, exersare, autoinstruire, verificare. 

 
Mijloace  de  învățământ  în  cadrul  lecțiilor de educație fizică 
Realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă specifice acestei discipline necesită existenţa unor 

materiale didactice şi spaţii amenajate care să permită desfăşurarea procesului didactic atât în are 
liber, pe timp favorabil, cât şi în interior, pe timp nefavorabil. 

Orice profesor îşi poate amenaja – ajutat de conducerea şcolii, un spaţiu în curtea şcolii care să 
cuprindă: groapă pentru sărituri;terenuri trasate, culoare de alergare, marcaje pentru aruncări; 
porţipentru minihandbal şi minifotbal, panouri pentru minibaschet; bârnă pentruechilibru;se pot 
procura mingi, cercuri, bastoane, corzi, saltele, steguleţe. 

De asemenea, putem folosi materiale simple, existente la îndemâna oricui: sfori – folosite la 
sărituri în înălţime, la mers în echilibru, la aruncarea mingii lansate etc.; sticle de plastic pot deveni 
jaloane, obstacole;sârme oţelite pot deveni cercuri;ambalaje din material plastic pot deveni repere, 
obiecte de transport, ţinte, obstacole la care şi cu care se pot exersa o multitudine de deprinderi. 
Important este să avem pasiune şi creativitate şi să credem în faptul că orele de educaţie fizică sunt 
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cele mai importante pentru menţinerea stării de sănătate a copiilor noştri, pentru formarea 
deprinderilor igienico – sanitare. 

Evaluarea în educație fizică si sport reprezintă „sistemul de tehnici de măsurare și apreciere a 
rezultatelor procesului instructiv-educativ, in raport cu obiectivele stabilite, specifice educației 
fizice si antrenamentului sportiv” (A. Dragnea, 1984). A evalua inseamna a determina sau a stabili 
valoarea unui obiect, unei instituții, unui fenomen sau proces, deoarece generează informții cu 
funcții de autoreglare pentru creșterea eficienței. Evaluarea este obiect de studiu al docimologiei 
(gr. dokine – proba, examen si logos – stiinta), disciplina știintifică ce are drept obiect studiul 
sistematic al examenelor, în particular al sistemelor de notare sau acordare de calificative si 
comportamentul examenelor si examinatorilor.  

Evaluarea nu trebuie concepută doar ca un control al „cunoștițelor” (noțiuni, deprinderi, 
priceperi etc.) sau ca și o cale de ameliorare permanentă, de perfecționare a procesului instructiv-
educativ. Evaluarea nu se rezumă la măsurarea eficienței procesului instructiv-educativ, ci ea 
cuprinde si demersurile necesare măsurării eficienței sistemului de educație fizică și sport in 
ansamblul sau, precum si a subsistemelor sale. Unii autori fac deosebire intre evaluare si control.  

Evaluarea presupune derularea de operații in scopul producerii unei judecați de valoare asupra 
activităților de formare. Controlul presupune derularea de operații care au ca rezultat producerea de 
informații asupra funcționării corecte a unei activități de formare.  

Noutăți in legătură cu redimensionarea strategiilor evaluative: 
Extinderea acțiunii de evaluare de la verificarea si aprecierea rezultatelor – obiectivul tradițional 

– la evaluarea procesului, a strategiei care a condus la rezultate respective.    In afara rezultatelor 
propriu-zise trebuie luați in calcul și alți indicatori: 

-   personalitatea elevilor; 
-  conduita acestora; 
-  aptitudinile; 
-  orarul de încorporare a unor valori. 
Caracteristicile ale evaluării ca sistem de relații educaționale: este un act necesar si obligatoriu 

în conducerea unui sistem care are obiective clare si precise, este procesul prin care se delimitează, 
se obțin si se utilizează informații utile privind luarea unor decizii ulterioare; este o parghie de 
analiză a obiectivelor, ea este o condiție de ameliorare continuă a procesului ce trebuie evaluat;este 
un feed-back în cadrul sistemelor bio-psiho-sociale, deoarece se prezintă ca o preocupare continuă a 
tuturor celor angajați în activitatea respectivă, de a recepta efectele acțiunii, profesorii și elevii 
dobândind confirmarea prestației lor pe parcursul procesului. Fiind efectuată în interiorul sistemului 
generează anumite informații care au funcție de autoreglare pentru creșterea eficienței. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 

 

Învățător-educator POP DANIELA MIRELA, 
C. S. E. I. Nr. 1 Bistrița 

 
 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt  subordonte 

procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.                                                         

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale 

Activitățile extrașcolare adâncesc și întrgesc procesul de învățământ,oferind condițiile cele mai 
prielnice pentru formarea conștiinței  și coduitei cooperante. Libertatea  de exprimare și relațiile cu 
ceilalți este mai mare și,ca atare posibilitățile de îmbogățire  a experienței sociale se  amplifică. 
Cadrul de acțiune oferă câmp larg  manifestării  inițiativei  și participării în funcție de anumite 
preferințe,interese și preocupării. 

Prin specificul lor,oferă o interdependență din partea elevilor și asigură o paletă mai largă de 
posibilități pentru manifestări disciplinre. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţii imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 
Asemenea activități  presupun respectarea unor game variate de norme disciplinare iar  opinia 
colectivului se manifestă cu mai multă forță în urmărirea respectării lor.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necessitate.   

Parteneriatele educaționale au și ele un rol deosebit deoarece în cadrul activităţilor care se vor 
desfăşura se vor lega prietenii, elevii celor două instituţii partenere se vor respecta, aprecia şi 
valoriza unii pe alţii, vor descoperi plăcerea şi bucuria de a lucra în echipă, se vor convinge că 
împreună sunt mai puternici, reuşind, astfel, să-şi îndeplinească sarcinile care le revin. Relaţia de 
prietenie are în centrul ei afectivitatea şi preţuirea reciprocă, bucuria, plăcerea şi entuziasmul 
partenerilor de a fi împreună. Adevăraţii prieteni se caută mereu. Prietenia presupune o relaţie 
autentică între două persoane egale, fiinţe umane unice, dincolo de condiţia socială sau de altă 
natură: în prietenie nu contează cine eşti, ci ceea ce eşti. 

Toate aceste activităţi vor contribuii la sporirea încrederii elevilor în propriile forţe şi la 
îmbunătăţirea imaginii de sine, permiţând o dezvoltare armonioasă a personalităţii acestora, 
facilitând, totodată, integrarea în societate a elevilor cu dezvoltare atipică. 

Valențele formative ale acestor activității se extind asupra tuturor componentelor conștiinței și 
conduitei,îmbogățiind sfera informațională,declanșând trăiri afective și oferiind condiții prielnice 
exersării conduitei elevilor.  

Specific acestor activității este că oferă posibilității mai largi de cunoaștere nemijlocită a 
realității,stimulează spiritul de inițiativă și dispun de o încăcătură afectivă mai puternică.Ei își 
îmbogățesc astfel experiența cu aspecte inedite ca urmare a unui contact nemijlocit cu realitatea. În 
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cele mai multe dintre aceste activității elevi sunt implicați ca subiecți în organizarea și desfășurarea 
lor,având astfel posibilitatea să-și exprime acțiuni concrete.Se dezvoltă în acest fel simțul de 
răspundere,se consolidează convingerile și se stabilizează trăsăturile positive de voință și caracter. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare 

în educaţia copiilor 
 
 

Prof. înv. primar POP DELIA 
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean 

Jud. Bistrița-Năsăud 
 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 
 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Un curriculum unitar nu mai poate 
răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate 
de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident 
faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Excursiile îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, 
dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Serbările școlare vin in ajutorul afirmării și formării personalității elevului. În timpul 
prezentării programului artistic, elevul artist îi va avea ca spectatori pe colegii de școală, dar și pe 
părinții cărora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimând trăirile care îl copleșesc. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului. 
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Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Concluzii 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back 
pozitiv. 

 
 
Bibliografie: 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 
 
 

Inst. Dincă Ana 
Grăd. cu P. P. Nr. 1 Motru 

                                                                               
 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 

1290



valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in 
acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curăţarea.         
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

IN GRADINITA 
 
 

Prof. inv. presc. Pop Dobra Zamfira Iulia 
G. P. N. NR. 6, TALPE 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul.                                                       

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură.Ceea ce trebuie să 
ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să 
reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare.Este foarte important 
să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.                                                                                          
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Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.   

  
Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 

turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale.  

 
In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 

sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie.  

 
Plimbarile prin parc din aceasta toamna, frunzele ruginii, stolurile de pasari care se pregateau de 

plecare, frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii 
estetice. La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in 
legatura cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod 
gradat, in acord cu particularitatile de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative 
privind protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor 
animale. 

 
Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 

care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  
 
Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 

valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

 
Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 

de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

 
Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 

arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 
Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 

emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

 
Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 

pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
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de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

 
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţa 

 
 

PROF. POP ELENA LUMINIŢA 
GRADINIŢA  NR. 2  FUNDENI – DOBROEŞTI, 

COM. DOBROEŞTI, JUD. ILFOV 
 
 

Importanţa ce o prezintă rolul şi personalitatea cadrului didactic în grădiniţă şi în societatea 
noastră este corelată cu cele doua tipuri fundamentale de activităţi pe care el le desfăşoară zi de zi: 
activitatea şcolară şi activitatea extraşcolară. 

Prin tot ceea ce întreprinde şi prin exemplul personalităţii sale, cadrul didactic este un modelator 
al structurii personalităţii copilului, în stadiul cel mai hotărîtor al devenirii sale. 

Dar pe lângă activitatea didactică  şi cea din grădiniţă, în general, educatoarea desfăşoară o 
bogată şi rodnică activitate extracurriculară. Ea este un participant activ la evenimentele sociale şi 
culturale ce au loc în viaţa comunităţii din care face parte, alături de celelalte cadre didactice ale 
şcolii. Este îndrumător al copiilor şi sfătuitor al adulţilor, transmiţător de valori culturale. 

Noile demersuri educaţionale dimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, care 
trebuie să devină manageri de educaţie prin intermediul unor proiecte sau programe educative 
operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii  locale, 
proiecte sau programe desfăşurate pe baza unor convenţii sau contracte de parteneriat. 

Există o multitudine de modalităţi de realizare a acestor activităţi. O modalitate care implică mai 
multă dăruire, talent şi muncă este proiectul. 

Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea 
unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. 

Din multitudinea de definiţii ale proiectului educativ rezultă faptul că un proiect educativ este 
un instrument al schimbării, al dezvoltării şi inovării organizaţiei şcolare. 

În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în sprijinul copiilor, coordonate de 
formatorul de personalitate, omul din spatele acestor creaţii deosebite, cadrul didactic. 

Grădiniţa trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să 
realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele, disponibilităţile intelectuale ale 
copiilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre copiii 
diferitelor grădiniţe nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, 
direcţionată spre problemele educative ale tineri generaţii. 

Prin activităţile extraşcolare se întelege activităţile desfăşurate în afara programului de activităţii 
şcolare ale copiilor şi constă în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lor de către unitatea şcolară,  
de către educatoare împreună cu preşcolarii, părinţii şi alţi parteneri. 

La fiecare început de an şcolar, în prima şedinţă cu părinţii grupei, la sugestia educatoarei şi cu 
acordul părinţilor, se stabilesc un numar de activităţi extracurriculare ce se vor desfaşura pe 
parcursul anului şcolar în cadrul unor parteneriate educaţionale sau individuale.  

Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. 
Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la 
programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi şedinţe cu aceştia şi 
participarea lor la activităţile extraşcolare, cum ar fi: expoziţii, drumeţii, excursii, serbări, vizite, etc. 
în care sunt implicaţi proprii lor copii. Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor este necesară 
şi benefică, ea furnizând informaţii despre preşcolari, precum şi date despre contextul de dezvoltare 
al acestora. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii, 
neplăceri, stimuli negativi, atitudini, care determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi 
responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării în 
grădiniţă. La orice copil gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este cel mai 

1295



adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copii. De aceea, putem afirma că familia este 
primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

La final unei activitati extrascolare, se vor formula concluzii privind: gradului de participare, 
performanţelor copiilor, atitudinilor copiilor şi ale familiilor acestora faţă de grădiniţă, relaţiilor 
dintre copii, implicării părinţilor şi colaborării cu comunitatea si tipul de acţiuni (metode, activităţi 
didactice, intervenţii în situaţii problematice, strategii de comunicare cu preşcolarii şi cu părinţii 
etc.), care s-au dovedit a fi cele mai eficiente şi asupra cărora este important să se revină. 

Activităţile extraşcolare au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, a personalităţii 
şi a comportamentelor sociale ale copiilor. Ele au un impact deosebit asupra trăirilor emoţionale, 
afective ale lor şi reprezinta experinţe de viaţă de neuitat pentru toţi copiii mici. 
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"ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL„ 

 
Prof. înv. primar POP ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA – jud. Bacău 
Școala Gimnazială Somușca – structură 

 
 
Excursie „ȘCOALA ALTFEL” 
 
Data şi durata excursiei: 19. 04.2019,  1 zi (8.00 -14.00) 
Itinerarul excursiei: sat Somușca, com. Cleja – mun. Bacău 
Clasele: Clasa a III-a și a IV-a  
 
Obiective generale:  
-lărgirea orizontului de cunoaştere; 
-dezvoltarea sentimentelor de admiraţie faţă de frumuseţile pământului românesc (vizita la 

Biserica Precista, ziduri /ruinele); 
-dezvoltarea sentimentelor de recunoştinţă faţă de înaintaşii neamului (vizita la Muzeul de 

Istorie); 
-consolidarea unor cunoştinţe semnificative însuşite în lecţiile de  Științe, Geografie; (vizita la 

Observatorul astronomic /Planetariu și Vivariu)  
 
Obiective specifice:  
La sfârşitul excursiei elevii trebuie să fie capabili : 
- să-şi dezvolte deprinderile de orientare pe hartă şi pe teren 
- să se informeze despre istoria plaiurilor românești intrând în contact cu obiecte și povești de pe 

meleaguri băcăuane vizitând muzeul; 
- să descopere universul / spațiul cosmic ; 
- să exploreze viața animalelor; 
- să valorizeze informaţiile istorice, geografice  şi științifice culese după excursie; 
- să-şi expună părerea despre obiectivele turistice din cele  judeţul prin care au călătorit  ; 
- să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase şi cele ale 

mediului înconjurător reprezintă o îndatorire elementară a fiecărui cetăţean. 
 
Obiective operaţionale: 
- să-şi dezvolte spiritul de echipă; 
- să fie capabili de a lua iniţiative în situaţii inedite ; 
- să respecte regulamentul (prezentat anterior şi semnat printr-un proces verbal) cu sarcinile care 

îi privesc în mijlocul de transport, cele legate de circulaţia rutieră a pietonilor, în localitate şi în 
afara ei, cele legate de vizitarea obiectivelor turistice  propuse. 

 
Desfăşurarea activităţii de pregătire:    
I. Anunţarea activităţii: cu 2-3 săptămâni înainte 
II. Pregătirea elevilor: Se va face în cadrului Studiului tematic în derulare ,,Sunt mândru că 

trăiesc pe pământul românesc” 
  Elevii sunt împărţiţi în grupe (în fiecare clasă):   
a) Organizatorii 
-stabilesc itinerarul 
-stabilesc regulile pe durata călătoriei. 
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 b) Istoricii -culeg informaţii şi curiozităţi despre monumentele istorice şi religioase pe care le 
vom vizita. 

c) Geografii - culeg informaţii despre localităţile prin care vom călătorii, despre apele şi despre 
formele de relief pe care le vor întâlni. 

d) Scriitorii  
- notează impresiile deosebite pe timpul călătoriei. 
-alcătuiesc jurnalul de călătorie. 
e) Fotografii -colecţionează vederi, iconiţe, obiecte decorative. 
-fotografiază obiectivele turistice şi diferite momente inedite. 
Activitatea coordonatorilor: 
-moderatori între grupele de elevi  care au sarcini precise; 
-le prezintă obiectivele excursiei;        
-le prezintă aspecte legate de itinerarul ales;  
-le stârneşte curiozitatea şi interesul pentru a lua contact direct cu obiectivele propuse. 
 
III. Desfăşurarea activităţii propriu-zise: 
-Plecarea dimineaţa la ora 8 din faţa şcolii. 
-Elevii urmăresc pe harta cu itinerarul stabilit localităţile prin care ne deplasăm până ajungem în 

orașul Bacău. 
-Ora 9:00 vizita la „Biserica Precista”, ziduri /ruine; 
-ora 9: 30 vizita la „Muzeul de Istorie”; 
- ora 11:00 vizita la „Observatorul astronomic” /Planetariu; 
-ora 12: 30 vizita la „Vivariu”; 
-ora 14: 00 Șoala Gimnazială Somușca. 
 
IV. EVALUAREA ACTIVITĂȚII: 
Se va face prezentarea excursiei tematice: ,,Sunt mândru că trăiesc pe pământul românesc” 
Elevii împărţiţi în 5 grupe (în fiecare clasă) vor expune materialele:   
a) Organizatorii 
-itinerarul este descris 
-se discută dacă regulile pe durata călătoriei au fost urmate; 
 b) Istoricii - prezintă informaţii şi curiozităţi despre monumentele istorice şi religioase pe care 

le-au vizitat. 
c) Geografii- prezintă informaţii despre localitatea Bacău, prin care au călătorit, despre apele şi 

despre formele de relief pe care le-au văzut. 
d) Scriitorii  
- prezintă impresiile deosebite pe timpul călătoriei; 
- alcătuiesc jurnalul de călătorie; 
- prezintă un purtofoliu. 
e) Fotografii - colecţionează  vederi, iconiţe,  
- fotografiază obiectivele turistice şi diferite momente inedite. 
 
        
 

1298



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Ed. Pop Georgeta Corina 
Grădiniţa cu P. P. “Cetatea Fetei”, Floreşti, jud Cluj 

                                                                               
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date 
educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie 
încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a 
obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 
nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
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artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această 
formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în 
faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , 
calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte 
persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de 
cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in 
acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curăţarea         
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 
 

Prof. înv. preşc. Pop Maria Daniela 
Grădiniţa cu P. P. ,, Dumbrava Minunată”- 

structură a Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul, Tg. Mureş 
 
 
Activităţile extraşcolare oferă preşcolarului oportunitatea de a-şi dezvolta unele competenţe 

(intelectuale, culturale, sportive, de educaţie morală) în funcţie de dimensiunea educaţională 
dominantă, în vederea dezvoltării ulterioare a preşcolarului atât din punct de vedere cognitiv, socio-
emoţional şi sportiv, prin demersuri educative specifice şi particulare propuse. Astfel de activităţi 
sunt atractive la orice nivel de vârstă, ele produc bucurie şi oferă copilului posibilitatea de a se 
afirma, favorizează valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului într-un climat nou, 
stimulativ, preşcolarul având posibilitatea de a fi un participant activ la propria sa formare.  

Aceste activităţi permit implicarea activă chiar şi a copiilor cu dificultăţi de afirmare reducând 
astfel nivelul de anxietate şi stimulându-le potenţialul intelectual. Prin punerea în valoare a 
resurselor de care dispune, cadrul didactic are un rol primordial în demararea acţiunilor propuse, 
care presupun o anumită structurare şi organizare, acestea fiind în concordanţă cu corelarea 
activităţilor de proiectare, implementare şi evaluare, contribuind la optimizarea procesului de 
învăţământ care pot fi desfăşurate atât în cadrul instituţiilor de învăţământ cât şi în alte organizaţii 
cu scop educaţional. 

 În concepţia lui Wheeler D. K., (1967) procesul proiectării activităţilor extraşcolare presupune 
parcurgerea mai multor etape: selectarea finalităţilor, scopurilor şi a obiectivelor ce se doresc a fi 
atinse; alegerea experienţelor extracurriculare în funcţie de particularităţile individuale şi de vârstă a 
preşcolarului; alegerea conţinuturilor prin intermediul cărora copilului i se oferă experienţa de 
învăţare, centrată pe interesele şi nevoiele sale; organizarea şi integrarea experienţelor şi 
conţinuturilor în activităţi specifice respectiv evaluarea eficacităţii. 

Activităţile educative extaşcolare desfăşurate la nivelul învăţământului preşcolar sunt 
diversificate.  

Din experienţa personală, în cadrul acestui an şcolar, în parteneriat cu familia şi parteneri 
educaţionali, majoritatea acţiunilor au fost propuse în urma protocoalelor de colaborare, cum ar fi: 

- Activităţi de relaxare a preşcolarilor: vizionări de spectacole de teatru  ,,Rilă Iepurilă şi Râul 
colorat”, ,,Tiri Biri şi sperietoarea de ciori Fifi”, film documentar ,,România neîmblânzită” 

-  Excursiile şi taberele şcolare, insuflă preşcolarului respectul pentru frumuseţile naturii, a 
culturii care ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a preşcolarului, astfel ei se confruntă direct cu 
realitatea, pot reda cu mai multă sensibilitate realitatea; 

- Demararea unor programe şi proiecte educative, vizând educaţia ecologică (prin vizite, 
plimbări, drumeţii avem posibilitatea să îndrumăm preşcolarii să observe natura, să o cunoască, să o 
ocrotească- fiind propuse diverse acţiuni de protejare a naturii (Ziua Pîmântului, Ziua Păsărilor, Let-
s Do It, Romania), educaţia sanitară, prin demararea unui proiect în parteneriat cu Direcţia de 
Sănătate Publică Mureş, ,,Igiena înseamnă sănătate” ,educaţie civică şi rutieră (prin intermediul unei 
colaborări cu poliţia, copiii primesc informaţii referitoare la reguli care trebuie respectate în trafic, 
cultivând în acelaşi timp şi comportamente prosociale), participări la diverse acţiuni ,,Săptămâna 
Internaţională a siguranţei rutiere”;  

- Participarea preşcolarilor la manifestări festive, educative organizate de comunitate: Ziua 
Educaţiei, Parada Brazilor,  

- Cunoaşterea specificului cultural, a valorilor din  mediul comunităţii: Vizite la Muzee, 
expoziţii, ,,Eminescu la ceas aniversar”, acţiune în colaborare cu Biblioteca Copiilor, vizitarea unor  
monumente istorice ,,Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş”, locuri istorice care stimulează 
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preşcolarul să admire şi să preţuiască valorile istorice, culturale şi folclorice ale poporului nostru, 
participare la spectacol de dansuri şi cântece populare susţinut de artişti locali; 

- Activităţi de marcare a unor evenimente social- culturale, omagiu adus scriitorului Romulus 
Guga, religioase (colaborarea cu biserica înlesneşte promovarea valorilor moral religioase, care sunt 
foarte importante în educaţia morală şi comunitară a copilului, vizită la biserica din cartier); 

- Activităţi derulate în parteneriat cu alte grădiniţe, şcoala care să faciliteze integrarea 
copilului în mediul formalizat al şcolii: ,,O carte pentru prietenul meu”, acţiune demarată cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Cărţii de Poveşti pentru copii şi tineret; 

- Serbările şcolare, apelează la toată gama de trăiri afective ale preşcolarului, înlesnind 
participarea activă a copilului la construirea propriului traseu de învăţare, antrenând întregul 
potenţial intelectual, volitiv, moral, estetic, afectiv şi fizic al preşcolarului; 

- Concursuri şcolare  cu participare directă sau indirectă, pe diferite Domenii de activitate 
,,Micii actori”, ,,Magia cifrelor”, ,,Versurile copilăriei”, ,,Sfatul  animalelor”, ,,Fantezia 
Primăverii”, ,,Olimpiada sportivă” care au rolul de a stimula spiritul competitiv, de iniţiativă. 

Activităţile extraşcolare întregesc şi desăvârşesc ceea ce preşcolarul asimilează în cadrul 
activităţilor, dezvoltă latura estetică, urmăresc identificarea şi stimularea unor aptitudini, 
fructificarea talentelor personale, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii şi astfel 
se realizează acea simbioză între latura cognitivă şi cea comportamentală  prin antrenarea 
preşcolarului în activităţi cât mai variate în conţinut, precum şi corelarea aptitudinilor cu atitudinilor 
caracteriale. 
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DE CE SUNT IMPORTANTE  ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE? 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: POP MARIA NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SERAFIM DUICU” 

                                                                                                    
 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. 
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 
 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Prin activitatile extrascolare elevii învață să aprecieze anumite valori: cinstea, dreptatea, 
modestia, onestitatea. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, 
dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să 
asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea 
elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile 
dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un alt eveniment important sunt sarbatorile pascale, un prilej de bucurie pentru orice 
persoană. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
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familiarizarea elevului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Aceste activități  se desfășoară 
incepând cu clasa pregătitoare vârstele mici, astfel orice copil se familiarizează cu tradițiile, 
obiceiurile, slujbele religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Este important  ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
 

Educatoare, Pop Maria 
Şc. Gimnazială ,,Serafim Duicu’’,  

Loc. Tg. Mureş, Jud. Mureş 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

 
Exemple de activităţi extraşcolare  
 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii acumulează în cadrul activităţilor. 

 Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii copiii îşi suplimentează şi 
consolidează cunoştinţele, dobândind însuşirea altora noi 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  
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Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în 
acest sens.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la grădiniţă, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în grupă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşitsarcinile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Copiii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Copiii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
grupa de copii . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajezecopiii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 

 
 
Bibliografie:  
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; * Ionesc, M., Chiş, V., 
Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162; * Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, 
Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. 
Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 87; * Crăciunescu, Nedelea, Forme de 
activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 
2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line: * Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. preșcolar: Pop Mariana                                                         
Grădinița cu P. P. Nr. 1 Zalău, Sălaj 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale 
și facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de support pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi,capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 
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Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg character interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă de la grădiniță, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 
   
Bibliografie: 
 
 *Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ , în“ Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 *Ionesc, M., Chiş, V.,Mijloace de învăţământ şi integrareaacestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura PresaUniversitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
*Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce 

. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura 
Polirom, 2002 

*Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurricularedesfăşurate cu elevii ciclului primar, 
în “Învăţământul primar“ nr.2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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Stimularea creativității copiilor preșcolari prin activitățile extracurriculare 
 
 

Prof. înv. preșcolar: Pop Monica 
GPP Nr. 1 Popești 

 
 
Creativitatea la copiii preșcolari se poate stimula prin multiple căi și mijloace variate, pentru a 

se adapta noilor condiții de viață. 
Complexitatea procesului de învățământ, multitudinea obiectivelor pe care le vizează marea 

diversitate a capacităților de învățare, a aptitudinilor și intereselor copiilor fac necesară utilizarea 
unei game variate de activități în vederea realizării finalităților educative. Copilul se naște cu 
capacitatea de a învăța, dar șansa umanizării și socializării lui depinde de contactul cu adultul. 
Ființa umană se poate realiza doar prin învățare, exercițiu și creație. Niciodată nu este prea târziu 
pentru cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea creativității. 

Grădinița devine astfel primul mediu organizat de maximă valorificarea a resurselor multiple ale 
copiilor, copilul prin natura sa este un spirit creativ. 

La începutul secolului al XX-lea a început procesul de diferențiere a formelor de organizare a 
învățării, datorită amplificării volumului de informații științifice, tehnice, culturale și artistice 
precum și a trebuinței copilului de a-și întregi educația. 

Prin activitățile extracurriculare se realizează obiective prioritare ale procesului de învățământ. 
Caracterul copiilor se cizelează prin participarea la activitățile extrașcolare. 
Activitățile extrașcolare pot fi concretizate la nivelul învățământului preșcolar prin: excursii, 

drumeții, vizite, spectacole de teatru. Aceste activități complementare imprimă copilului un anumit 
comportament, o ținută adecvată situației, declanșând anumite sentimente, având o contribuție mai 
mare în dezvoltarea personalității copilului cele care implică în mod direct copilul prin 
personalitatea lui. Personalitatea copilului preșcolar este dezvoltată foarte bine prin participarea la 
activitățile cultural – artistice, cum sunt serbările unde se evaluează talentul, munca și priceperea, 
transformate în plăcere și satisfacție publică. 

Serbarea are un caracter stimulator, fiind dominată de stări afective puternice ce le îmbogățesc 
universul, le nuanțează viața afectivă, contribuind la dezvoltarea simțului de răspundere prin dorința 
comună de a obține rezultate bune, copiii având posibilitatea de a deveni căutători de frumuseți în 
adâncul sens al cuvântului. Copiii iau contact cu lumea exterioară, ceea ce-i determină să depună un 
efort de exprimare, să-și stăpânească timiditatea și să aibă încredere în forțele proprii. 

O altă activitate extrașcolară care dezvoltă caracterul copiilor este teatrul, care oferă copiilor 
modele de comportament, cunoștințe noi, le dezvoltă gustul pentru frumos și le crează bună 
dispoziție. 

La teatru îți lași grijile la ușă și uiți să le mai iei la plecare, făcându-te să râzi în hohote, 
determinând comportamente pozitive la copii. Teatru de păpuși stimulează creativitatea 
preșcolarilor având o eficiență educativă greu de egalat. De aici putem trage concluzia că toate 
activitățile extracurriculare bine pregătite sunt atractive la orice vârstă, producând bucurie și 
facilitează acumularea de cunoștințe, dezvoltând la copii spiritul practic operațional, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme. 

 

Bibliografie: 
1. Dumitru G., Simiciuc E., Dănilă I., Șerban D., Popescu M., Fătu R., Dănilă A., ”Activități 

extracurriculare și extrașcolare, cultural artistice în învățământul preuniversitar”, Ed. Didactica Nova, 
Craiova, 2009; 

2. Matei N.C., ”Educarea capacităților creatoare în procesul de învățământ”, Ed. Didactică și 
Pedagogică, București, 1992; 

3. Revista învățământului preșcolar și primar, nr. 3 – 4, 2012, Ed. Arlequin. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul de învățământ 

 
 

Prof. Pop Nicoleta Gabriela 
Gradinița cu P. P. ”Licurici”, Zalău 

 
 

Educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și 
locul bine stabilit în formarea personalității preșcolarilor. 

 
O educație eficientă, depinde și de gradul în care se pregătește copilul pentru participarea la 

dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea și de măsura în care reușește să pună bazele formării 
personalității copiilor. Învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic și socio-
afectiv, pentru o integrare socială cat mai ușoară. 

 
Complexitatea procesului educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele 

extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educațional devine o necesitate. În opinia mea, 
activitățile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea și 
completarea procesului de învățare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta și 
explora anumite inclinații și aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă intr-o 
atmosferă relaxantă, cu însuflețire și dăruire, la astfel de activități, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 
Un punct forte al activităților extrașcolare este acela că antrenează copiii în activități cât mai 

variate și bogate, cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învățare. O activitate 
desfășurată intr-un mediu extrașcolar permite deasemenea și dezvoltarea unor aptitudini speciale și 
facilitarea integrării în mediul școlar.Trebuie sa ținem cont că, indiferent ce metodă se adoptă în 
educația tradițională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă și un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităților 
extrașcolare amintim : taberele, excursiile, piesele de teatru,spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, șezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică, etc.  

 
Copiii pot fi stimulați și își pot îmbogăți imaginația creatoare și sfera cunoștințelor, prin 

vizionarea de piese de teatru, filme educative sau prin dramatizarea unor opere literare cu diferite 
ocazii, prin implicarea în desfășurarea șezătorilor literare. Ei trebuie să fie îndrumați să 
dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranță față de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a lor și posibilitatea de a critica constructiv.  

 
Înainte de toate, este important ca educatorul însăși să fie creativ, pentru că numai așa poate să 

aducă în atenția copiiilor săi tipuri de activități extrașcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginația și dorința de a participa neconditionat la desfășurarea acestora.Excursiile și 
taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor  copiilor despre frumusețile țării, la 
educarea dragostei, respectul pentru frumosul din natură, artă și cultură. 

 
Ceea ce trebuie să ținem cont este că întotdeauna obiectivele instructiv-educative să primeze, 

dar în același timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat și momentele recreative și de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor și activităților. 
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ROLUL ACTVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. prescolar Pop  Nicoleta Loredana 
Grădinița cu P. P. Nr. 2, Șimleu Silvaniei 

 
 
Practicate de la vârste fragede, activităţile  extracurriculare  joacă unul dintre cele mai 

importante roluri în  formarea şi dezvoltarea viitorului cetăţean. Ele oferă copilului oportunitatea de 
mişcare, interactiune  directă, exprimare liberă, relaxare, descoperirea unor lucruri noi, 
experimentarea diferitelor situaţii, etc. 

Dezvoltarea sănătoasă a copiilor  se bazează foarte mult pe acumulările ce provin din 
multitudinea de surse oferite. Copilul trebuie să primească o mulţime de informaţii pentru a putea 
desfăşura o activitate. Aceste informaţii pot proveni din mai multe direcţii şi pot  canaliza 
aptitudinile copilului spre anumite domenii, singur dându-şi seama de ceea ce-i place să facă şi ce 
nu . 

Schimbările din toate domeniile vieţii sociale determină ca educaţia  să fie privită din cu totul 
altă perspectivă.  Aspectul formativ ia locul din ce în ce mai mult  caracterului informativ al 
educaţiei. Totul tinde spre depăşirea  valorilor naţionale, spre universalitate, spre integrarea în 
patrimoniul  valorilor umanităţii. 

Activităţile extracurriculare se pot desfăşura atât  în grădiniţă cât şi în afara ei. 
Ca şi activităţile de tip curricular, cele extracurriculare se desfăşoară sub atenta supraveghere a 

educatoarei şi au o importanţă deosebită  în formarea personalităţii copiilor şi integrarea lor în 
societate. 

Într-o lume dominată de mass  media, aceste activităţi sunt necesare pentru a modela 
comportamentul copiilor, pentru a-i  pregăti  atât emotional, cât şi intelectual. 

Contactul direct cu lumea înconjurătoare, încă de la o vârstă  mica, determină o acumulare de 
cunoştinţe mai trainică, putând vorbi aici despre simple plimbări organizate în natură, despre 
excursii, prin care copiii percep activ realitatea aşa cum este ea.   

Natura îi dă şansa copilului  de a-l face s-o iubească, s-o ocrotească, să aprecieze ceea ce este 
realizat de oameni, să păstreze  intacte frumuseţile naturale, unice, să-şi dorescă să realizeze lucruri 
măreţe în viaţă. 

Creativitatea copilului va avea de câştigat, imaginaţia lui va fi mai bogată, activităţile din 
grădiniţă vor putea fi desfăşurate la un nivel mai înalt. 

Prin ochii copilăriei, natura va fi mereu mai frumoasă, imaginile vor persista  toată viaţa. 
La vârsta preşcolară copiii  sunt mai receptivi ca oricând  la ceea ce li se arată sau li se spune. Se 

pot organiza cu copiii acţiuni de protejarea mediului: îngrijirea unor animale, curăţarea locurilor de 
joacă, plantarea de pomi, flori, etc. 

Prin activităţile extracurriculare organizate în grădiniţa noastră la nivelul grupelor sau a unităţii 
s-a avut în vedere promovarea si formarea unor comportamente şi atitudini ce vizează educaţia 
pentru dezvoltare durabilă ,modul în care copiii -viitorii cetăţeni vor reuşi să se integreze în 
societate. 

Spectacolul de teatru de păpuşi -"Scufiţa roşie" şi "Anotimpurile" au asigurat copiilor contactul 
direct cu lumea minunată a artei. Rolul de spectator ,precum şi dialogul actori-copii,personaje-copii 
au constituit o sursă inepuiuabilă de informaţii,de trăiri afective,un mijloc de împărtăşire a unor 
impresii puternice. 

În cadrul serbărilor organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă  "Farmecul Craciunului" şi a zilei 
de 8 Martie "Mama mea e numai una",copiii au schimbat cu plăcere rolul de spectator cu cel de 
actor,trăind sentimente intense de satisfacţie,mândrie,bucurie şi bună dispoziţie. 
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Excursiile,vizitele şi plimbările (Salina Turda, Gradina Botanică Jibou, Grădina Zmeilor ,etc.) 
au surprins de fiecare dată prin entuziasmul pe care l-au declanşat şi prin interesul pe care l-au 
manifestat copiii, aceştia fiind sensibilizaţi pentru perceperea activă a mediului  şi investigarea 
acestuia. 

Participarea la concursuri internaţionale şi naţionale "Cu Europa la joacă","Toamna cântec în 
culoare", "Farmecul Crăciunului"  au motivat copiii în obţinerea unor rezultate cât mai bune. 

Programele educaţionale "Meseria de părinte"şi "Mic şi voinic",precum şi parteneriatele 
educaţionale "Copiii,prietenii naturii", "Punţiile prieteniei", "Cufărul prieteniei", "Sănătos, voinic, 
frumos", "Pompierii prietenii noştrii"au avut impact asupra abilităţilor sociale şi de 
comunicare,creşterii încrederii şi a stimei de sine ,creşterii interesului pentru participarea la astfel de 
activităţi, motivare pentru menţinerea sănataţii, siguranţei,cunoaştere şi autocunoaştere, toleranţă şi 
acceptare reciprocă. 

Activităţile extraşcolare au rolul de a oferi copiilor oportunităţi multiple de recreere, dezvoltarea 
spiritului de competiţie,valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudinilor, stimularea 
creativităţii, imaginaţiei, creativităţii şi iniţiativei.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 "De la traditional la modern",martie 2009,"Impactul activităţilor extracurriculare asupra 

preşcolarilor",Galea Eugenia. 

 MEC,"Strategia dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare"  

  "Activităţile extraşcolare –Mijloc de dezvoltare a creativităţii  la vârsta preşcolară."-   
prof.inv.preşcolar Andrei Corina  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

 
 

Pop Raula Roxana 
 
 

Problematica educației dobandește în societatea contemporană noi conotații, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale .Accentul trece de pe informativ pe 
formativ, de pe instrucție pe educație. 

În contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educației, școala nu mai poate raspunde 
singura nevoilor tot mai complexe ale societății ,un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde să devină o realitate de 
necontestat.Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul 
că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățîmânt, își are rolul și 
locul său bine stabilit în formarea personalității copiilor. Grădinița ca instituție educativă, continuă 
educația copilului începută în familie, iar actul educațional are rolul de a stimula și valorifica 
talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și asumarea de 
responsabilități în vederea dezvoltării și formării unei personalități armonioase a copiilor încă de la 
cea mai fragedă vârstă. 

Prin activitățile extracurriculare desfășurate în grădinițe se urmărește completarea procesului 
didactic, organizarea rațională și placută a timpului liber. O cerintă foarte importantă vizand 
opțiunea pentru astfel de activitate este selecționarea din timp a suportului teoretic în funcție de 
interesele și dorințele copiilor și ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală. 

Activitățile extrașcolare organizate în grădinițe pot avea conținut cultural, artistic sau spiritual, 
conținut stiințific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc ,de 
participare la viața și activitatea comunității locale. 

În cadrul activităților extrașcolare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate formele 
de acțiuni care se realizeaza în afara programului propriu zis : plimbări, ieșiri în natură, excursii, 
tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe, 
parteneriate școlare pe diferite teme, etc . 

În activitățile organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, preșcolarii se confruntă  cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice.Ei  dobândesc o mare 
cantitate de informații privind munca și viața omului în diferite cotexte își formează reprezentări 
simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor și frumuseților patriei . În cadrul  activităților în aer liber, preșcolarii își 
pot forma sentimentul de respect și dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de 
dispariție. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului 
nostru. Atât activitățile turistice cât și cele de concurs contribuie la îmbogățirea și largirea 
vocabularului activ, a socializării, a diverselor conținuturi stimulative , astfel copiii pot reda cu mai 
multa creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților plastice și practice și de 
educarea limbajului , au mai multă inițiativă în cadrul jocurilor. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragosta și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
și personalitatea lor, suferind modificări pozitive, putând ușor depista tinere talente artistice în 
vederea cultivării și promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca și o completare a activităților de educație fizică, și ajută la 
dezvoltarea psiho-motrică  a copiilor,cei mici participând cu multa placere . 
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Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii ccopiilor.  

În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii preşcolarilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.  

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ȘCOLARE 
 
 
 

Prof. înv. primar: Pop Sabina 
Liceul Tehnologic Gurghiu, Județul: Mureș 

 
 
 

 „Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina, ieşind din 
întuneric, nespus de nouă și proaspătă uluitoare”    (Eugen Ionescu) 

 
 
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de 
a atrage micii şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale 
procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea 
reuşitei integrării sociale.  

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Ele prezintă unele particularităţi prin care se 
deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, 
la metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor. Având un caracter atractiv, elevii 
participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire la astfel de 
activităţi.Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este 
o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. 

Serbarea şcolară: reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc ,,autentic” spontan şi sincer situaţiile redate.  

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei, constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort.. Lectura artistică, dansul, devin 
puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. Valoarea estetică este sporită şi de cadrul 
organizatoric– sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul sau grădina şcolii) amenajate în chip 
sărbătoresc.  

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine,ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcere estetică, satisfacţie– toate acestea îmbogăţindu–le viaţa, făcând–o mai frumoasă, mai plină 
de sens. Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor.    

Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce au mai bun. Serbările la care se fac referiri sunt  tematice în legatură cu: 
sărbătorirea Zilei de,,1 Decembrie”, a Sfintelor Sărbători  de Crăciun, a Zilei de 8 Martie, a Zilei de 
1 Iunie și diferite activități integrate desfășurate în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor. 
Totodată aceste activități sunt mediatizate prin intermediul televiziunii locale, spre bucuria elevilor 
și uimirea părinților. 
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O ,,picătură” din activitatea micilor actori, care îmbină utilul cu frumosul și trezesc un sentiment 
de bucurie în sufletele dascălului și părinților. 

 

              
 
Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 

părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. 

 
 

 Bibliografie: 
 

 Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 
aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
 Sorina Sav, ,,Tradițiile și obiceiurile românești,Editura Nico 
Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

IN PROCESUL EDUCAȚIONAL - TERAPEUTIC 
 
 

Profesor logoped Violeta Pop 
Centrul Județean Brașov 

 
 
 
Responsabilitatea noastră în calitate profesori presupune nu doar să oferim  cunoştinţe elevilor 

ci şi să-i învăţăm abilităţile de supravieţuire necesare pentru a face faţă vieţii în lumea 
contemporană.  Un profesor bun e prezent în amintirea elevilor, deoarece nu poate fi trecută cu 
vederea, preocuparea sa de a-și transforma elevul în Om. Timpul poate să treacă, greutățile pot 
apărea, dar semințele sădite de un profesor bun, nu vor fi distruse niciodată. De aceea trebuie 
acordată aceiași atenție, aceiași importanță ambilor parteneri educaționali, deoarece disconfortul 
unuia produce efecte negative în celălalt. În acest context, calităţile celor care educă, corectează 
carenţele afective la copiii cu deficienţă mintală. 

Educaţia are  rol conducător în dezvoltarea psihică a elevilor cu CES, creând  condiţii favorabile 
dezvoltării viitoare ca adolescent și apoi ca adult integrat în viaţa socială a comunităţii. Copilul 
reprezintă o valoare socială care trebuie descoperită şi prelucrată prin respectarea caracteristicilor 
individuale.  

 Parteneriatul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, reprezintă 
o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune: 
 participare la o acţiune comună; 
  interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii; 
 comunicare eficientă între participanţi; 
 activităţi  și scopuri comune cu respectarea rolului fiecărui participant; 
 șanse egale pentru toți participanții; 
 interrelaţionare, colaborare și cooperare; 
 unitate în cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ în 

sine.  
Proiectele răspund nevoii de a organiza activităţi care să urmărească: 
 îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, prin achiziţionare de noutăţi,  prin acumularea de noi 

cunoștințe, priceperi și deprinderi 
  îmbogățirea și echilibrarea vieții afective, dezvoltarea simțului răspunderii prin dorința de 

reușită;  
 participarea activă, conştientă şi responsabilă la propria formare, 
 contactul cu lumea reală, socializarea și dezvolarea autonomiei personale; 
 observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale, prin contactul direct, 

nemijlocit cu acestea; 
 folosire metodelor  moderne, practic – aplicative, învățarea prin cooperare; 

Parteneriatele SNAC , resursă pentru voluntari 
Conform OMEC nr. 5330/18.11.2004 privind implementarea Strategiei Naţionale de „Acţiune 

Comunitară” sunt reglementate următoarele: 
Această strategie presupune includerea, în curriculumul liceelor, a activităţii de voluntariat. 

Voluntarii desfăşoară diferite activităţi (de socializare, de divertisment, de terapie etc.) cu copii şi 
adulţi care au un acces limitat la viaţa comunităţii. De asemenea, certificarea activităţii de 
voluntariat este deosebit de importantă pentru portofoliul de educaţie permanentă al elevilor precum 
şi pentru CV-ul fiecărei persoane. 
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Strategia Naţională de „Acţiune Comunitară presupune dezvoltarea activităţii de voluntariat, 
realizată de elevi din învăţământul preuniversitar şi studenţi, care permite acestora să devină 
cetăţeni informaţi şi devotaţi solidarităţii umane. ” 

Parteneriatele SNAC derulate și-au atins și chiar și-au depășit scopul, prin efectele pe care le-au 
produs: copiii au stabilit relații de prietenie cu elevii / voluntarii școlilor implicate în proiect, 
revederea prietenilor la fiecare dintre activitățile parteneriatului a fost trăită pozitiv, cu entuzaism și 
bucurie.  Copiii au fost puși în contexte concrete de viață și au învățat modele de comportament 
dezirabile pentru fiecare situație dată: comportamentul civilizat în biserică, comportamentul 
civilizat pe stradă, comporatmentul civilizat la restaurant, ca parte a formării autonomiei personale 
și a socializării. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Popovici D.V. (2000), „Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale”, Ed. «Pro-
Humanitate», Bucureşti. 

2. Popovici, D. V., (2012), Recuperarea copiilor cu polihandicap, Chișinău, Rep. Moldova, Ed. 
Tipografia Centrală. 

3. POPOVICI, D.V., Elemente de psihopedagogia integrării, București, Ed. Pro Humanitate, 
1999. 

4. POP V., Proiectele educaționale, punte spre integrarea copiilor cu CES, ed. Sfântul Ierarh 
Nicolae, 2018 

5. OMEC nr. 5330/18.11.2004 privind implementarea Strategiei Naţionale de „Acţiune 
Comunitară” 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. Popa Carmen 
Liceul Teoretic,,Tudor Vladimirescu”, Drăgănești-Olt 

 
 
Educaţia este o formă de comunicare interumană prin care se transmit, de la o generaţie la alta, 

valorile culturii şi comportamentul social. Educaţia constă într-un ansamblu de influenţe exercitate 
în mod planificat, în cadrul instituţiilor şcolare pe baza unui sistem de obiective, principii, forme şi 
metode de organizare, folosite în scopul formării omului ca personalitate, capabil să se integreze 
activ în dinamismul vieţii sociale. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţămant) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educatia prin activităţile extracurriculare urmareşte 
identificarea si cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Incepând de la 
cea mai frageda vârstă, copiii acumuleaza o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

 
Caracteristici: 
• acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate, oferind o mai bună 
posibilitate de pliere pe interesele şi posibilităţile elevilor (Cucoş, 1999, Stan, 2001); 
• caracter facultativ  sau opţinal; 
• include următoarele tipuri de activităţi: paraşcolare (de perfecţionare, reciclare etc.), perişcolare 
(vizite la muzeu, excursii, cluburi, cercuri ştiinţifice, vizionări de filme etc); 
• elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi; 
• nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; 
• permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii, dezvoltarea 
unor aptitudini şi interese speciale; 
• se valorifică aptitudinile şi interesele elevilor; 
• cunoaşte modalităţi diferite de finanţare; 
• organizarea ei este planificată; 
• poate fi o cale de ajutor pentru cei cu şanse mici de a accede le o şcolarizare normală (săraci, 
izolaţi, analabeţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale) 
• activităţile sunt organizate de specialişti (Văideanu, 1988, citat în Cucoş, 1999); 
 

Exemple de activitati extraşcolare 
 
Activităţile extracurriculare pot avea un conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-

aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 
locale. 

Mă opresc asupra formei indrăgite de elevi și anume proiectul. 
Am desfasurat împreuna cu elevii clasei mele(a III-a) și clasa a II-a, prof. Pîrvu Simina, un 

Proiect de activitate extracurriculară, ,,Să petrecem de Haloween”. 
 

Scopul: acumularea de cunoştinţe noi asupra unor aspecte din tradiţia anglo-saxonă, demonstrarea 
cunoştinţelor de limba engleză, dezvoltarea, atât a spiritului de echipă, cât şi pe cel de competiţie. 
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Obiective specifice:  
 Dobândirea de către prescolari de cunoştinţe cu privire la originea sărbătorii de Halloween; 

vechi legende, simboluri, culori, tradiţii si obiceiuri ale copiilor, costumaţii, jocuri şi cântece 
specifice; 

 Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de limba engleză, prin interpretarea de poezii şi 
cântece de Halloween; 

 Folosirea imaginaţiei copiilor, în crearea de decoruri specifice sărbătorii şi costumelor de 
carnaval; 

 Stimularea spiritului de competiţie, prin participarea la jocuri şi concursuri; 

Durata de desfăşurare: 1 săptămână (2 ore) 
Grup ţintă: scolarii claselor a II-a și a III-a de la Liceul Teoretic,,Tudor Vladimirescu “si parintii 

acestora, comunitatea locala. 
Beneficiari direcţi: elevii claselor a II-a și a III-a 
Mijloace de utilizare: conversaţia, exerciţii practice, expunerea, povestirea, activităţi interactive, 

expoziţii, etc. 
Etape în derularea proiectului: prima oră a săptămânii: introducerea noilor cunoştinţe despre 

sarbatoare, prin prezentarea unor imagini ppt. Pe calculator si a informatiilor pentru fabricarea 
dovlecilor, având drept scop familiarizarea copiilor  cu această sărbătoare; anunţarea activităţilor 
orei viitoare (expoziţie de măşti si costume). A doua oră din săptămână: expoziţie de bostani, fişe de 
lucru, parada costumelor de Halloween şi expunerea măştilor. La sfârşitul orelor – vizionarea 
filmului de Halloween – The Adams Family. Sărbătoare de Halloween se va termina prin acordarea 
diplomelor de participare, pentru cel mai frumos costum şi pentru cea mai înfricoşătoare mască . 

 

 
 

Continutul proiectului: 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Loc de 
desfasurare 

Termen responsabil 

1 Sa cunoastem despre obiceiurile altor 
popoare „Ce este Halloween? Cum se 
sarbatoreste?” 
- prezentare imagini ppt. 

- Confectionare masti si costume 

Sala de clasa 21 oct. 
2018 

Prof. Popa 
Carmen 

2. Confectionare diplome „ Cel mai frumos 
costum”, :Cel mai frumos dovleac” 
Confectionare dovleci 

Sala de clasa 
 
acasa 

28 0ct. 
2018 
Vacanta  
22-30 oct. 
2018 

Prof.Popa 
Carmen 
 
parintii 
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3 Petrecerea de Halloween: 
- activitati specifice: dansul dovlecilor, 
parada costumelor, dansul merelor, cursa 
dovlecilor 

- vizionare film „Familia Adams” 
(fragment) 

- inmanarea diplomelor in prezenta 
parintilor, la ora 11.30 

- realizarea de fotografii si filmari, care 
vor fi expuse la Panoul clasei, in Jurnalul 
clasei si pe blogul clasei  

 

Sala de clasa 31.10. 
2018 

Prof. Pîrvu 
Simina 
 
 
 
Prof. Popa 
Carmen 
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Activitățile extrașcolare – educație fără stres 
 
 

Prof. Cristina Popa 
Școala Gimnazială ,,George Enescu”, Năvodari, Constanța 

 
 
Educația în societatea contemporană este o îmbinare a mai multor tipuri de acțiuni. Ea poate fi 

formală, organizată sistematic, instituționalizată, se conduce după anumite reguli clare, are anumite 
obiective și este riguros evaluată. Educația nonformală are la bază acțiuni organizate tot sistematic, 
dar în afara sistemului școlar. Ea vine să completeze educația formală prin scopul său și, mai ales, 
prin modalitățile practice de realizare. Deși cuprinde activități mai puțin formalizate, are 
întotdeauna efecte normativ-educative. Educația nonformală a fost definită de către J. Kleis (1973) 
drept ,,orice activitate educațională intenționată și sistematică desfășurată de obicei în afara școlii 
tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, în scopul 
maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în 
sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”.  

Spre deosebire de educația formală, cea nonformală este, în primul rând, facultativă și flexibilă. 
În al doilea rând, are în vedere interesele, aptitudinile și capacitățile elevilor în funcție de care 
diferențiază strategiile de abordare a conținuturilor care, la rândul lor, suferă o diferențiere. De 
asemenea, se bazează pe întreaga experiență de învățare a participanților. Activitățile nonformale 
sunt percepute atât de copii, cât și de adulți ca un mod plăcut și constructiv de petrecere a timpului. 
Educația informală cuprinde totalitatea influențelor ce se exercită asupra unei persoane, elev sau 
adult, pe tot parcursul vieții și prin care aceasta dobândește cunoștințe, abilități și atitudini din 
experiența de fiecare zi. Este o educație realizată în mod spontan, situațională, de conjunctură. Nu 
ține cont de standarde, nu are restricții și e variată. Cele trei forme de educație se întrepătrund și se 
susțin, contribuind la dezvoltarea personalității indivizilor.  

Dintre cele trei forme ale educației, educația nonformală câștigă din ce în ce mai mult teren, 
deoarece elevul scapă de povara notei și se poate manifesta în virtutea abilităților sale și a propriilor 
aspirații. Activitățile programului ,,Școala Altfel” contribuie la dezvoltarea abilităților și la 
dobândirea de noi cunoștințe, precum și la formarea de atitudini.  

De exemplu, parteneriatele cu diferite ONG-uri sau cu alte instituții, care nu au ca obiect 
principal de activitate educația, sunt binevenite. În cadrul unei campanii realizate de o bancă de 
prestigiu din România în luna martie a anului 2019, sub titlul Școala de bani, elevii au descoperit, 
prin discuții cu angajații băncii, prin utilizarea unor aplicații și prin jocul de rol, ce înseamnă un 
buget și cum îl pot gestiona, care este diferența dintre nevoie și dorință și ce înseamnă să ai un plan 
financiar viabil.  

Un alt tip de activitate a fost aceea în care elevii au învățat programare prin intermediul unui 
program dezvoltat de Code.org, o organizație non-profit ce are ca scop răspândirea accesului la 
informatică și popularizarea acestui domeniu în rândul femeilor și al persoanelor de culoare, în 
cadrul Orei de programare (Hour of Code), din săptămâna 3-9 decembrie 2018. Pe scurt, întâlnirea a 
constat într-o activitate de descoperire a beneficiilor utilizării responsabile a internetului și a 
utilizării platformelor de învățare în domeniul programării pentru o eventuală orientare în carieră. 
Elevii au urmărit filmulețe motivaționale în care Bill Gates și alte personalități locale (Liviu 
Teodorescu și Smiley) îndemnau la utilizarea pentru educație a internetului și a programelor de 
învățare a programării. Elevii au învățat să utilizeze platforme, care conțin și pun la dispoziția 
utilizatorilor informații credibile, și să folosească limbajul de programare. Interesul a fost foarte 
mare și elevii au aflat că tot ce învață la disciplinele din cadrul curriculumului le poate fi de folos 
pentru a crea diverse jocuri. La finalul activității, elevii au primit certificate care atestă implicarea 
lor în acest tip de activitate. De asemenea, au remarcat faptul că este important când aceste 
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platforme sunt securizate, recunoscând inițialele din adresa site-ului care indică faptul că acesta este 
securizat https://hourofcode.adfaber.org.  

Cercul de teatru realizat sub forma unui atelier de artă dramatică este tot o activitate nonformală 
care utilizează metode eficiente de a stimula încrederea și stima de sine a elevilor, de a combate 
timiditatea și tracul și de a pune creativitatea și imaginația la lucru. Teatrul ajută activ la dezvoltarea 
abilităților de învățare, a competențelor de comunicare și de lucru în echipă. Abilitățile dezvoltate în 
cadrul cercului îi pot ajuta pe elevi și în activitățile formale. Elevii se manifestă dezinvolt, fără 
teama că ar greși și greșeala lor va fi sancționată.  

De asemenea, este eliminat stresul dat de notare, de imposibilitatea repetării acțiunii de învățare. 
Un alt cerc ce implică dezvoltarea acelorași competențe este cel de jurnalism. În urmă cu mulți ani, 
am înființat un asemenea cerc care implica realizarea unui ziar numit ,,Foaie pentru minte”. În acest 
ziar, apăreau diferite articole ale elevilor care aduceau în discuție diverse probleme ale școlii sau ale 
comunității. Pentru că promova și un concurs de limbă, a reușit să antreneze mult mai mulți elevi 
din școală. Impactul a fost pozitiv și asupra învățării, deoarece aceștia au fost mai atenți și la modul 
în care scriu sau răspund la orele de curs. 

Așadar, avantajele educației nonformale sunt multiple, iar activitățile extrașcolare reușesc să-i 
atragă pe elevi și chiar să-i ajute prin aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu prin memorarea 
lor. Activitățile sunt distractive, flexibile și variate, lipsite de stres, răspunzând cerințelor educației 
permanente. Educația nonformală este complementară celorlalte tipuri de educație. 

 
       Bibliografie și Webografie: 

  
OPREA, CRENGUȚA, Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Ed. Universității, 
București, 2003.  
http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formala-si-avantajele-sale-
406.html, accesat pe 14.04.2019 , ora 2125 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                       
IN PROCESUL INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

Prof. Popa Dana Mihaela                                                                
Sc. Gimnaziala nr. 13/ GPP nr. 14 Rm. Valcea 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala modernă,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. 

 
 Depinde, de asemenea,  şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 

copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare.  

 
De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 

aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

 
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către copii a unor cunoştinţe temeinice, a 

unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. 
 
Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a 

relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator si creativitatea 
didactică. 

 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care poate imbraca  cele mai variate  
forme. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Cosmovici, Andrei,  Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi 
2. Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 
3. Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti 
4. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea 

procesului de învătământ 
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VORBEȘTE DE PRIMĂVARĂ! 

Voluntariat și comunicare pentru viitor, prin activități extracurriculare 
 
 

Prof. Daniela Popa,  
Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu, Timișoara 

 
 
Activitățile extrașcolare vor rămâne o componentă esențială a procesului educațional. Implicarea 

elevilor și profesorilor în acțiuni menite să combată absenteismul și abandonul școlar, oportunitatea 
de a evidenția impactul avut de aceste acțiuni în educația elevilor pot fi cu succes obținute prin 
proiectele educative multidisciplinare originale, cu rezultate mult mai vizibile prin prezența părinților 
ca factor activ sau declanșator ai acțiunilor. Ele oferă șansa de a putea fi original în colaborare în 
procesul educativ, aspect care a adus satisfacții neașteptate atât autorilor lor, cât și elevilor implicați 
în acțiuni.  

Demersul nostru concertat este oglinda realizărilor elevilor, pentru ei înșiși și pentru semeni, a 
entuziasmului acestora în fața acțiunilor de educație și autoeducație. Acest entuziasm este cu atât mai 
manifest în perioada sărbătorilor creștine de primăvară, zile în care gândul se îndreaptă cu precădere 
spre nevoile celorlalți, spre toleranță și înțelegere a aproapelui. 

Una din aceste activități însă, se va desfășura într-un spectru de lumină multinațional, căci va 
viza crearea și transmiterea de mesaje specifice primăverii în diferitele nuanțe și culori ale limbilor 
franceză, engleză și germană,  sub formă de concurs, cu upgrade informatic: rețelele de socializare. 
Proiectul Vorbește de primăvară! continuă tradiția proiectului Vorbește de Crăciun! și se va 
desfășura pe următoarele coordonate: 

Organizator: profesorii de limbi moderne, 15 elevi ai liceului organizator, părinții acestora. 
Mod de desfășurare: online, cu vot public. 
Beneficiari: elevii liceului și elevii participanți din țară, profesorii coordonatori, comunitatea 

locală, părinții. 
Scop: Pregătirea adolescenților pentru implicarea în activități de voluntariat  la nivel 

internațional. 
Obiective: aplicarea cunoștințelor de limbi străine însușite de elevi în cadrul orelor de limbi 

moderne; înscrierea acțiunilor de voluntariat ale elevilor într-un cadru apropiat de cel internațional; 
educația și autoeducația tinerilor și adulților pentru colaborare, muncă în echipă și autocunoaștere. 

Regulament: 
Etapa inițială : Concursul constă în crearea, de către elevii Liceului Brătianu și ai liceelor 

partenere din țară înscrise în prealabil în concurs, a unui poster / afiș, prin mijloace informatice. 
Aceste produse trebuie să aibă ca tematică vizuală sărbătorile de primăvară și să promoveze o 
activitate cu specific, printre următoarele: serbare tradițională în scop caritabil, voluntariat, 
caritate.Textul produsului va fi conceput în limbile străine studiate în liceu de către elevi și părinți și 
va conține în mod obligatoriu o invitație la colectă de produse alimentare pentru familiile elevilor 
nevoiași din liceele implicate, recomandați de asistenții sociali (fără numirea acestor elevi). Textul 
va conține: data și locul evenimentului, organizatorii evenimentului, scopul acestuia, sloganul 
evenimentului, o scurtă descriere a evenimentului, pentru motivarea publicului participant. 

Etapa evaluării: Documentul trebuie compus înaintea concursului, apoi trimis în prealabil prin 
e-mail responsabililor proiectului. El trebuie conceput exclusiv de către elevi. Posterul / afișul va fi 
publicat, în varianta anonimă, de către responsabilii proiectului pe site-ul de socializare al liceului, 
unde elevii și profesorii școlii vor vota cea mai bună creație pentru fiecare secțiune. Se vor acorda 
premii și diplome de participare. Fiecare echipă va trimite produsul realizat, atât în varianta 
nominală cât și în cea anonimă, la adresa : vorbeste_de_Paste@yahoo.com, gestionată de un părinte 

1325



voluntar. Se vor acorda diplome de participare şi câte un premiu I, II şi III pentru fiecare categorie. 
Premiile vor fi trimise prin poştă, pentru celelalte judete, după evaluare. 

Etapa finală : Produsele colectate se vor distribui familiilor selecționate.  
Implicarea părinților: în propunerea tipului de acțiune, în organizarea ei prin contactul direct cu 

ONG-uri și asociații specifice, în distribuirea produselor activității. 
Modalități de lucru:  
Elevii vor lucra în echipe compuse din 6 membri (3 elevi și 3 părinți). Fiecare echipă va trimite 

două variante ale produsului realizat : nominală respectiv anonimă. Cel putin un membru al echipei 
trebuie să aibă cunoştinţe de informatică (redactare şi editare de text şi imagini). Produsul va fi 
redactat folosind un program la alegerea candidaţilor, dar care să permită o eventuală corectare a 
textului inaintea imprimării.  

Parteneri: liceele din țară, instituții de asistență socială, inspectoratul școlar județean, direcțiunea 
școlii. 

«Să cunoşti o limbă străină este ca şi cum ai avea un al doilea suflet », spunea Carol cel Mare. 
Acest lucru crește puterea de înțelegere nu numai a unei culturi ci și a indivizilor care o practică, 
crește capacitatea de toleranță faţă de diversitatea culturală şi comportamentală. Capacități absolut 
necesare adaptării la un mediu străin, fie el doar social sau mergând până la cel profesional 
internațional, deja cunoscut părinților acestora. Elevii vor avea ocazia, prin proiectul Vorbește de 
Paște ! să înceapă să cunoască motivațiile celuilat de a participa la o acțiune caritabilă, să înceapă să 
învețe nevoia de deschidere sufetească și comunicare a celuilalt, fie el în familie sau vorbitor de 
limbă străină.  

Prin aprofundarea limbilor străine în activități extracurriculare, elevii beneficiază de o poartă de 
intrare în culturile străine, deschidere ce le permite nu doar să învețe să fie mai flexibili față de 
modul celorlalți, de a acționa și aborda diverse aspecte ale vieții, ci le conferă în egală măsură 
posibilitatea de a privi lumea și familia cu mai multă înțelegere. 

Prin participarea la acest proiect, elevii vor fi așadar familiarizați cu metode neconvenționale de 
învățare a limbii care, în plus, le pot asigura piste pentru abordarea cu eficiență a unor activități în 
cazul întâlnirii cu o cultură străină. Pentru că a deveni voluntar internațional va însemna 
întotdeauna, pe lângă a fi tolerant cu ceilalți, și a se accepta pe sine, a dori să înveți, a face inevitabil 
parte dintr-o comunitate cu priorități identice, a te regăsi în spirit cu ceilalți. Valori pe care elevii au 
ocazia acum să le descopere prin această activitate extracurriculară. 

Proiectul nostru propune astfel, în avantajul tinerilor, maturitatea, capacitatea de adaptare, 
autonomia și voința de autoevaluare.  
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Rolul concursurilor școlare în creșterea performanțelor elevilor 

 
 

Prof. înv. primar  Popa Emilia 
Școala Gimnazială Mateești, jud. Vâlcea 

 
 

Concursurile școlare fac parte din activitățile extracurriculare la care elevii pot participa benevol 
sau la recomandarea cadrului didactic.  

Cadrul didactic dirijează implicarea copiilor în aceste activități ținând cont de aptitudinile și 
înclinațiile fiecăruia.  

Concursurile școlare stimulează imaginația și gândirea, oferă motivația necesară în procesul de 
învățare, oferă copiilor dorința de aprofundare și perfecționare într-un anumit domeniu, ajută la 
dezvoltarea talentelor, abilităților și cunoștințelor elevilor. 

Participarea copiilor la concursuri poate fi în avantajul sau dezavantajul acestora. 
Printre avantajele participării la concursuri amintim: 
Valorificarea interesului pentru un anumit domeniu. Pregătindu-se pentru un concurs, copilul 

are ocazia să afle o mulțime de informații noi, pe care poate nu le-ar fi aflat dacă nu participa la 
concurs. 

Testarea cunoștințelor. Concursurile școlare sunt o modalitate de a verifica nivelul de pregătire 
la care a ajuns copilul. 

Învață să facă față eșecului. Copiii învață să-și gestioneze stările emoționale în urma unui 
rezultat mai slab. Uneori un eșec poate fi o lecție mai importantă pentru copil decât un succes. 

Creșterea stimei de sine. Atunci când obține rezultate bune, copilul învață să aibă încredere în 
sine și descoperă că și-a depășit limitele. 

Stimulează spiritul de inițiativă, abilitățile sociale și de comunicare. De asemenea un copil care 
se pregătește pentru concurs are ocazia să învețe ce înseamnă răbdarea, perseverența și 
responsabilitatea. 

Dezavantajele participării la concursuri: 
Competițiile sunt o sursă de stres. Atunci când copilul își dorește foarte mult un premiu sau 

consideră rezultatele ca fiind extrem de importante, stresul este inevitabil. De aceea este bine să-l 
învățăm pe copil că obținerea unui premiu nu este un scop în sine, participarea la concursuri îi dă 
ocazia să-și testeze cunoștințele și să învețe lucruri noi. 

Copilul dispune de mai puțin timp liber. Timpul acordat relaxării va fi redus datorită nevoii de a 
se pregăti pentru concursuri. 

Relațiile sociale pot avea de suferit. Copiii care se pregătesc pentru concursuri au mai puțin timp 
de ieșit cu prietenii.   

În afara acestor avantaje și dezavantaje ale competițiilor, pe care putem spune că majoritatea 
dintre noi am avut ocazia să le verificăm doza de adevăr, cadrele didactice se mai pot confrunta cu 
situații neprevăzute iscate de mentalitatea părinților. Unii dintre aceștia nu vor să accepte că nu 
orice copil este capabil de performanță. În astfel de situații, când dascălul este suspectat de 
subiectivism, concursurile școlare pot ajuta. Rezultatele obținute de copii vor fi aproximativ pe 
măsura pregătirii acestora. 

În urma unui studiu de impact asupra efectului pe care îl au concursurile școlare asupra elevilor 
am ajuns la următoarele  concluzii: 

Concursurile au un rol benefic, dar aglomerarea acestora în programul școlar poate duce la 
suprasolicitare intelectuală și fizică a elevilor cu efect direct manifestat asupra diminuării 
performanțelor școlare. 

Pentru a nu simți stresul competiției, copiii trebuie permanent încurajați și apreciați, iar după 
participarea la concurs să nu fie creată o ierarhizare între cei mici, pentru ca aceasta ar avea un 
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impact negativ. Scopul concursurilor să fie acela de a vedea progresul elevilor de la un concurs la 
altul. 

Participarea la concursuri implică  diferențierea demersului didactic pentru a sprijini și facilita 
progresul  elevilor capabili de performanțe deosebite . 

Concursurile școlare nu înlocuiesc practicile evaluative obișnuite, dar le continuă, le nuanțează, 
le amplifică. În mare măsură, concursurile bine profesate pot suplini ceea ce nu face educația 
formalizată, instituționalizată, prin activități de rutină. 

 
 
Bibliografie: 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul gimnazial 

 

Prof. POPA GABRIELA 
 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
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volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.” - afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 
 
 

EDUCATOARE: POPA GEORGIANA 
GRADINITA NR. 211, BUCURESTI 

 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfecta concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Pedagogul C. Cucoș consideră că, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul lecţiilor şi 
activitatea desfăşurată de ei în afara clasei şi a şcolii, există deosebiri din punct de vedere al 
conţinutului şi al formelor de organizare: 

1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul 
lecţiilor. Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la 
disciplină, în timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil şi 
foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici 
conţinutul acestor activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii.  

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe 
baza liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de 
activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de 
minute, iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două 
ore. 
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4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au 
forme specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor 
prin intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin 
intermediul calificativelor slab, bine, foarte bine. 

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 
independenţă şi a iniţiativei elevilor. 

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea 
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a 
aptitudinilor elevilor. 

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității elevilor 
 
 

Prof. Popa Ion 
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Prof. Vulcan Ana-Maria 
Colegiul Național “Decebal” Deva 

 
 
Educația reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană și este 

specific fiecărei organiyării socile, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. 

Educația nonformală își are începuturile încă din timpul fondării educației și conține 
majoritatea influențelor educațive care au loc în afara clasei, fiind activități extrașcolare sau 
activități opționale. Are un caracter mai puțin formal, dar și cu aceleași rezultat formativ. 
Acțiunile educative plasate în cadrul acestui tip de educație sunt flexibile și vin în întâmpinarea 
diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană. 

Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. 
Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. 
Ele dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, 
creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor. 

Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la 
concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, 
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, 
concursuri de şah etc. 

Prin participarea la concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi 
străine, festivaluri naţionale de teatru în limbile de circulaţie internaţională, proiecte 
interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, 
concursuri şi momente artistice dedicate Săptămânii  Francofoniei, Zilei Limbilor  Străine  sau 
Zilei Europei elevii se familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, 
creându-se astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi deschişi spre alte 
culturi şi să respecte valorile culturale ale acestora. 

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile  extracurriculare  constituie  pentru elevi 
un prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii 
profesionale şi duc la formarea competenţelor transdisciplinare. 

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt 
obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul 
creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei 
sunt astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, 
dăruire de sine, respect, frăţie, solidaritate umană). Activităţi precum vizitarea de audierea 
slujbelor religioase la sărbători, transpunerea în fapte a unor maxime religioase şi morale, 
participarea la concursuri de iconografie pe sticlă sunt deosebit de importante în realizarea 
educaţiei religioase. 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a 
elevilor, componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi  de  cultivare  a 
dorinţei de frumos, iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în 
înţelegerea mesajului unei opere de artă etc. Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de 
pictură sau sculptură, cercurile artistice organizate de Clubul Copiilor sau concursurile de artă şi 
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creativitate plastică sau fotografică, concursurile de sculptură sau de confecţionare de jucării 
în cadrul atelierelor de creaţie, festivalurile naţionale de muzică uşoară şi folclor, activităţile 
cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea sălii de clasă în funcţie de eveniment 
şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură sunt exemple de activităţi care  asigură  cadrul  de 
exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi. 

O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. 
Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la 

diferite concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale  de 
proiecte de mediu sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, 
realizându-se astfel şi educaţia pentru mediu si pentru sănătate a elevilor. 

Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie 
cultivarea sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai 
importante evenimente din istoria neamului nostru şi excursii în  oraşele  cu  un  bogat  trecut 
istoric, elevii îşi dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru  a  deveni  buni 
cetăţeni. 

La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si educaţia rutieră 
realizată prin activităţi extracurriculare foarte atractive : competiţii sportive între clase sau între 
şcoli, excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă formarea 
deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de 
caracter. 

Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat 
cu metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de 
filme, casete video, vizitarea de licee  cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de 
formare la elevi a competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient 
nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, 
pentru diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea 
unor cetăţeni responsabili, este  vitală.  Educaţia  non-formală contribuie la  formarea şi 
dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic 
prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă a 
elevului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ 

 
 

Popa Liliana Mihaela,  
Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Costeștii din Vale,  

Costeștii din Vale, Dâmbovița 
 
 
Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 

multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare.  

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate.  

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale.  

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe 90 grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel săşi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti.  

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările 
pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. -Ziua mamei, 
Ziua copilului, Sfârşit de an. - Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua 
recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, 
Carnaval; Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor 
contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe 
copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea 
constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la 
afectivitatea copilului. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.  

1335



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. inv. primar POPA MARIA 

Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu 

 
Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 

cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punîndu-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Accesul la activităţile realizate de instituţiile extraşcolare de stat este liber şi gratuit pentru toţi 
solicitanţii cu vîrsta între 5-19 ani, cu excepţia şcolilor sportive, indiferent de gen, rasă, origine, 
etnica, confesiune, oferindu-le tuturor, posibilități egale pentru dezvoltare multilaterală și 
autodeterminare în sfera timpului liber. 

Instituția extrașcolară va activa în baza următoarelor principii: 
• Principiul echității și al non-disciminării; 
• Principiul parteneriatului social și al co-managementului; 
• Principiul respectării drepturilor copilului și ale omului; 
• Principiul centrării pe valorile general-umane, naționale și democratice; 
• Principiul diferențierii și individualizării demersului educațional; 
• Principiul corelării intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale 

societății; 
• Principiul creativității; 
• Principiul unității educației și autoeducației. 

Beneficiile activităților extrașcolare: 
• Activităţile extraşcolare îi formează şi le oferă copiilor ocazia de a avea propria 

părere şi de a căpăta mai multe abilităţi de învăţare.” 

• Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-o atmosferă neformală, ceea ce contribuie 
la încheierea învăţării formale. 

• Activităţile extraşcolare îi ajută pe copii să-şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri 
noi şi totodată să se simtă importanţi pentru societate. 

• Cursurile suplimentare reprezintă o oportunitate de a descoperi pentru sine acele 
activități care nu sunt incluse în programul școlar sau li se acordă prea puțină atenție în 
conformitate cu curriculum de studii. 

• Varietatea de activitate poate fi chiar cea mai bună metodă de odihnă și relaxare și 
dacă ne gîndim la faptul că odihna de acasă se rezumă la vizionarea televizorului sau 
jocurile computerizate. 

• În centrele de artă, copilul beneficiază de un cerc suplimentar de comunicare. 

• Frecventînd aceste cursuri, copilul capătă mai mulți prieteni, întrucît, interesele 
comune îi apropie. 

• Înscrierea copilului la cursuri este o modalitate de a-i spori gradul de autoapreciere. 
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• Dacă la școală copilul nu strălucește cu note mari și se simte mai rău decât alții, 
cursurile de la care primește satisfacție, cu siguranță, vor avea efect. Aici nu există note, 
fiecare își poate da frîu liber fanteziei și poate fi mai bun. 

• Unii din ei se afirmă nu doar în cadrul centrului, dar şi la nivel republican şi 
internaţional. 

• E foarte bine când copilul poate să-şi aleagă singur ocupaţia, dar şi mai bine când 
intervin şi părinţii. 

• Activităţile extraşcolare le lărgesc orizontul de cunoştinţe şi le cultivă copiilor 
anumite valori. 

• Dacă copilul are ocazie să facă ceea ce îi place, el creşte intelectual şi moral. 

            Urmărind formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative pro-active ale copilului, în baza 
aptitudinilor personale individuale, duce spre crearea perspectivelor de educare armonioasă, 
multilaterală a elevului, fapt care dezvoltă şi formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi 
trecerea de la nivelul mediu de educaţie la performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, 
deci, la formarea personalităţii de succes. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
 

Profesor pentru învățământul preșcolar Popa Maria-Florica 
Grădinița cu Program Prelungit Chișineu-Criș 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
                                                 Maria Montessori 

 
Educația copilului începe în familie și este continuată în grădiniță, locul în care se întâlnesc 

inocența, sinceritatea și tandrețea. Actul educațional desfășurat în grădiniță are rolul de a stimula și 
valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și asumarea de 
responsabilități în vederea dezvoltării și formării unei personalități armonioase a copiilor. 

 Copiii au nevoie de acțiuni care să le lărgească cunoștințele despre lumea spirituală, să le 
împlinescă setea de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se emoționa, de a fi în stare să  răscolească 
singuri pentru a-și forma convingeri și răspunsuri la întrebări. Aceste acțiuni sunt prezente în 
grădiniță în cadrul activităților exstrașcolare. Astfel de activități îi stimulează să participe activ atât 
pe copiii curajoși cât și pe cei timizi, îi temperează pe cei impulsivi, în aceleși timp stimulează 
curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare și contribuie la sudarea colectivului 
de copii. Activitățile  extrașcolare desfășurate în grădiniță completeză procesul didactic și 
contribuie la organizarea rațională și plăcută a timpului liber a preșcolarilor. 

Atunci când organizăm activități extrașcolare trebuie să avem în vedere selecționarea atentă   și 
din timp a suportului teoretic, să ținem cont de interesele și dorințele copiilor și să le ordonăm într-
un repertoriu cu o temă centrală. Mai trebuie subliniat că întotdeauna obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele 
recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi 
activităţilor desfășurate. 

Prin intermediul activităților extrașcolare se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Jocul este cea mai bună 
modalitate prin care copilul își dezvoltă o serie de deprinderi, abilități și atitudini, însă nivelul de  
însușire a acestora poate fi evaluat prin serbări. Serbările preșcolarilor încântă prin candoarea și 
prospețimea protagoniștilor, prin sinceritate și spontaneitate, prin naturalețea și  comportamentul lor 
scenic. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor 
să-i ajute pe copii  să se implice în organizarea lor, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să 
colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii. Totodată serbările pregătite 
susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele 
proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de 
teatru. În evoluția acestor activități copiii ne dovedesc că sunt creativi. Susțin acest lucru deoarece 
nu de puține ori s-a întâmplat ca preșcolarii să uite un vers al poeziei  în timp ce recitau și nu s-au 
oprit, ba dimpotrivă pe loc au creat alt vers.  Alteori în cadrul unor scenete au adaugat fraze întregi 
la rolurile care le-au avut. Așa ne dovedesc că ei, copiii dispun nu numai de capacitatea de a se juca 
şi de a învăţa, ci şi de aceea de a crea. 

Plimbările și excursiile sunt activități extrașcolare care îi pun pe copii față în față cu realitatea. 
După câteva activități despre anotimpul primăvara, desfășurate în clasă, este binevenită o plimbare 
care îi ajută pe copii să-și  consolideze cunoștințele dobîndite anterior și să se familiarizeze cu altele 
noi, ei dobândesc o mare cantitate de informații . Plimbările îi ajută să-și cunoacă localitatea și 
instituțiile din oraș, să observe transformările din natură, să își formează reprezentări simple despre 
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structura și condițiile de viată ale unor plante si animale. În   cadrul acestor activități, preșcolarii își 
pot forma sentimentul de respect și dragoste pentru natură, de ocrotire a ei. În același timp fac  
mișcare, ceea ce contribuie la menținerea sănătății lor. Plimbările îi determină pe copii să devină 
mici cercetători ai realității.  

Vizitele stimulează activitățile de învățare și în același timp întregesc și desăvârșesc ceea ce 
copiii acumuleaza în cadrul activităților curriculare. 

Vizionarea  de spectacole de circ sau teatru  constituie o sursă de informații pentru copii, îl pun 
pe copil în rol de spectator, îl aută să facă cunoștință cu lumea artei și îl învață să o îndrăgească. 

Concursurile sportive îi ajută pe cei mici la dezvoltarea psiho-motrică, le dezvoltă spiritul de 
competiție, spiritul de ajutor reciproc pentru obținerea de rezultate bune cu echipa din care fac 
parte.  

Activitățile extrașcolare stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, 
dezvoltă spiritul practic al copiilor, au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup. Este o 
componentă educațională valoroasă și eficientă căreia fiecare cadru didactic trebuie să-i acorde 
atenție. 
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ACTIVITATILE EXTRACURRICULARE –                                               
MIJLOC DE DEZVOLTARE A PERSONALITATII ELEVILOR 

 
POPA MARIA 

GPP SÂNMICLĂUŞ,  JUD ALBA 
 

Educatia ca factor al mediului vine sǎ satisfaca trebuintele de crestere ale sistemului psihic 
uman. Cazul special, bine si riguros organizat, al educatiei formale desfasurata in scoalǎ, adaptatǎ 
noilor cerintelor mondiale in domeniu, precum si politicilor educationale guvernamentale, este 
chematǎ sǎ ofere tinerei generatii nu numai informatii, ci si capacitati si deprinderi de adaptare 
eficientǎ la schimbarile frecvente aparute in societatea modernǎ, atat pe piata muncii cat si in stilul 
de viatǎ, habitudini-distractie- relaxare, a „noului cetatean”. 

In prezent, omul se indreapta spre o societate informatizatǎ dar in mod paradoxal se vorbeste de 
secolul XXI ca despre unul spiritual. In acest context, entitatea umanǎ este „bombardatǎ” pe toate 
cǎile senzoriale de un noian de informatie. Copilul ajutat de adult trebuie sǎ se orienteze spre o 
instructie pragmaticǎ „brodatǎ” cu elemente artistico-plastice, pentru a deveni o personalitate eticǎ, 
echilibratǎ de spiritual critic, pentru ca viata lui sǎ fie seninǎ si creatoare. 

Instructia desfasurata in clasele primare intregeste „cei sapte ani de-acasa” (uneori sase!) dar si 
activitatea din institutiile prescolare. 

Mediul invatarii scolare trebuie sa fie suficient de stimulativ si diversificat, spre a oferi fiecarui 
elev o motivatie sustinuta. De aceea, activitatile cu scolarii le-am organizat in asa fel incat sa 
permita elevilor sa exploreze si sa foloseasca legaturile interdisciplinare si crosscurriculare, 
instrumentele intelectuale si emotional-afective proprii unei educatii integrale. In acest scop am 
acordat cuvenita atentie activitatilor extracurriculare desfasurate in scoala. Aici, aceste tipuri de 
activitati au cuprins: serbari scolare, excursii, concursuri, biblioteca scolara, reviste scolare, 
spectacole de teatru urmate de convorbiri asupra pieselor vizionate. De asemenea, au fost 
intreprinse o seama de actiuni ocazionate de sarbatorirea zilelor de nastere ale elevilor. 

Activitatile extracurriculare, in general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai 
eficiente modalitati de formare a caracterului copiilor, inca din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apropiati si mai accesibili sufletelor acestora. 

Prin astfel de activitati ne propunem sa contribuim la dezvoltarea unor atitudini si 
comportamente la elevi stimuland atat initiativa si raspunderea personal, cat si spiritul de 
intrajutorare si solidaritate de grup, spiritul critic, capacitatea e argumentare, de a actiona si rezolva 
probleme in mod responsabil. 

Scoala, oricat de bine ar fi organizata, oricat de bogat ar fi continutul cunostintelor pe care le 
comunica elevului, nu poate da satisfactie setei de investigare si cutezanta creatoare, trasaturi 
specifice copiilor. Ei au nevoie de actiuni care sa le largeasca lume lor spirituala, sa le implineasca 
setea de cunoastere, sa le ofere prilejuri de a se emotiona puternic, de a fi in stare sa iscodeasca 
singuri pentru a-si forma convingeri durabile. O mare contributie in dezvoltarea personalitatii 
copilului o au activitatile extrascolare care implica in mod direct copilul prin personalitatea sa, si nu 
prin produsul realizat de acesta. 
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Experienta mi-a intarit convingerea ca serbarile scolare au un caracter stimulator atat pentru 
micii artisti, cat si pentru parintii lor. 

Orice serbare scolara este o sarbatoare, atat pentru elevi, cat si pentru dascalii lor si, nu in 
ultimul rand, pentru parintii lor. Pregatirea unei serbari este un excelent prilej de a pune in valoare 
imaginatia si creativitatea fiecaruia: elev sau profesor. 

Importanta unor asemenea festivitati este deosebita pentru ca ele largesc orizontul spiritul al 
elevilor si contribuie la acumularea de noi cunostinte. De asemenea, imbogatesc si remonteaza viata 
afectiva, stimuland sentimente nebanuite sau dezvoltand pe cele slab manifestate prin dorinta de 
reusita, iar prezenta spectatorilor (parinti, bunici, frati, cadre didactice) trezeste in copil energia de a 
invinge timiditatea, stimuleaza independenta de actiune. 

Serbarile copilariei, momentele acestea de maxima bucurie, atat pentru copii, cat si pentru 
parinti, intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina in suflete, dau aripi 
imaginatiei, intaresc si fortifica suflete, stimuleaza gandirea creatoare. 

O alta activitate deosebit de placuta care contribuie la stimularea personalitatii elevilor 
este excursia. Aceasta ajuta la dezvoltarea intelectuala si fizica a copilului, la educarea lui 
cetateneasca si patriotica. Excursia este cea care il reconforteaza pe copil, ii prilejuieste insusirea 
unei experiente sociale importante, dar si imbogatirea orizontului cultural stiintific. Prin excursii 
elevii isi suplimenteaza si consolideaza instructia scolara dobandind insusirea a noi cunostinte. 
Excursia reprezinta finalitatea unei activitati indelungate de pregatire a elevilor, ii ajuta sa inteleaga 
excursiile nu numai din perspectiva evadarii din atmosfera de munca de zi cu zi ci si ca un act de 
ridicare a nivelului cultural. 
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Excursia școlară – „motiv de bucurie pentru copii” 

 

Prof. inv. presc. Popa Mihaela                                                            
Gr. cu P. P. ,,Castelul Fermecat ”-Craiova 

 
 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc interes, 

 produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de  bună voie regulilor, asumându -şi responsabilităţi. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Un mijloc didactic important în raport cu dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului ce-i oferă 
acestuia oportunitatea de a observa, de a cerceta, de a cunoaște în mod direct o mare varietate de 
aspecte din mediul natural este excursia. Aceasta înlesnește educarea şi dezvoltarea simţului estetic, 
stârneşte dragostea pentru natură și respectul pentru frumusețile ei, stimulează curiozitatea şi 
spiritul de echipă al copiilor, aceştia păstrând în memorie unele momente ce pot fi de neuitat pentru 
ei, pentru tot restul vietii. 

Excursiile si taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile 
tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura .Prin excursii, copiii 
pot cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait  si au creat opere de arta. 
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii  îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Excursia şcolară, mult dorită şi îndrăgită de copii ,  este cel mai bun prilej de a învăţa geografie 
şi istorie, de a şti mai multe despre ceea ce înseamnă ţara cu bogăţiile şi frumuseţile ei naturale, mai 
profund decât la orice activitate la clasă, indiferent de metodele folosite de dascăli. 

Mai mult, este un moment potrivit de a-ţi cunoaşte mai bine copiii, astfel încât, odată întors în 
atmosfera sălii de clasă, să poţi să dezvolţi relaţia de apropiere creată în timpul excursiei. 

Excursia școlară este una dintre cele mai interesante, plăcute si utile activităţi extrașcolare, 
provocând contactul direct cu mediul, aceasta însemnând o percepere activă a unor zone geografice, 
peisaje, acţionand direct asupra acestora.Prin aceste acţiuni copiii dobândesc informaţii, îşi 
formează reprezentări, trăiesc experienţe de învăţare, de aceea, conţinutul trebuie ales cu grijă, bine 
corelat cu scopul şi obiectivele, perioada sa fie corespunzătoare unei bunei desfăşurări a activităţii. 

Etapele de care trebuie să ținem seama în organizarea/desfăşurarea excursiilor sunt: 
 proiectarea excursiei (stabilirea traseului, stabilirea opririlor şi a locurilor de cazare, 

stabilirea obiectivelor, obţinerea aprobărilor necesare); 

 pregătirea teoretică şi tehnică (pentru învăţător: studierea hărţii în vederea identificării 
obiectivelor pe teren, eventual deplasarea la faţa locului; pentru elevi: cunoaşterea planului, 
repartizarea sarcinilor individuale sau de grup, formarea grupelor de lucru, stabilirea  
echipamentului); 

 desfăşurarea excursiei; 
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 evaluarea excursiei (la întoarcere fiecare grupă îşi definitivează materialul cules, îl prezintă 
în faţa colegilor şi se face evaluarea; se pot organiza expoziţii). 

Excursia este de fapt o călatorie de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de domiciliu, cu 
un mijloc de transport autorizat, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studiul, lărgirea 
orizontului  didactic, realizând de asemenea legătura dintre teorie şi practică. Acest tip de activitate 
anticipează  intuirea, cunoasterea generală, uşurând succesul învăţării, având avantajul de a ușura 
observarea  elementelor mediului în ansamblul lor, cu interrelaţiile specifice, generând deducerea 
cauzelor care le-au generat. 

În concluzie, remarc că excursiile contribuie la creșterea interesului școlarului pentru studiu, 
măresc orizontul geografic al copiilor, fac legătura dintre teorie și practică și sunt bune ocazii de 
cunoaștere. În acest cadru, copilul se simte mai puțin îngrădit de anumite reguli existente în școală 
sau acasă, și de aceea, în excursii întâlnim o stare de relaxare, care permite manifestarea 
personalității sub o formă mult mai variată, această activitate fiind un bun prilej cu ajutorul căreia se 
cultivă relațiile de grup, se dezvoltă spiritul de prietenie, de disciplină, se crează legăturile care se 
pot transforma în prietenii de durată. 

       
Bibliografie: 
 
 *Cernea, Maria-,,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

invatamant”, 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
“Revista Învăţământul Preşcolar”, nr. 3-4/2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, Ed. Coresi, Bucureşti; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar: POPA MIRELA,  
Școala Primară Gefu, Com Ghidigeni,jud. Galați 

 
 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate. Pe de altă parte, aceasta, urmărind formarea şi dezvoltarea 
abilităţilor creative pro-active ale copilului, în baza aptitudinilor personale individuale, duce spre 
crearea perspectivelor de educare armonioasă, multilaterală a elevului, fapt care dezvoltă şi 
formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi trecerea de la nivelul mediu de educaţie la 
performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, deci, la formarea personalităţii de succes.  

Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după 
ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile 
necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii 
sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.  
Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 

reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 
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Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care:  valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor, organizează într-o manieră 
placută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învățământ, 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ, copiii au teren liber pentru 
a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă, participarea este liber consimțită, necodiționată, 
constituind un suport puternic pentru o activitate susținută. 

Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de 
formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt parte integrantă a procesului 
de învățământ. 

 
 
  
Bibliografie: 
 
 * Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în“ Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 * Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora 

în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană,   Cluj-Napoca, 2001; 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
Educatoare Popa Nicoleta Ileana 

Grădiniţa cu Program Normal Vurpăr 
  
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor în diverse domenii. Procesul dezvoltării nu poate fi 
redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul activităţilor zilnice din  
cadrul grădiniţei, ci trebuie extins şi în afara acesteia prin diferite activităţi care să îndeplinească 
nevoile şi interesele preşcolarilor. Acestea au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în 
echipă, colaborarea și comunicarea, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța, deprinderea 
de a-și susține punctul de vedere – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. 
De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se 
descurca în cele mai variate situații de viață. 

În acest an şcolar am desfăşurat împreună cu preşcolarii grupei mijlocii diverse activităţi 
extraşcolare, care au contribuit atât  la completarea procesului de învăţare cât şi la îmbunătăţirea 
relaţilor copil-copil, părinte-copil, părinte-părinte, copil-educatoare, educatoare-părinte, cadru 
didactic-cadru didactic.  Prin încheierea diverselor parteneriate am antrenat copiii  în activităţi cât 
mai variate şi bogate.  

 
Printre cele mai apreciate activităţi derulate în accest an şcolar putem aminti: 
 
 
1. „Ziua recoltei” care s-a desfăşurat în 

parteneriat cu părinţii, celelalte grupe din unitate 
şi Şcoala Gimnazială Vurpăr. Cu această ocazie 
copii au realizat diferite ornamente specifice 
anotimpului toamna, apoi şi-au expus produsele. 
Părinţii au fost şi ei provocaţi să prepare 
bunătăţi cu legume şi fructe de toamnă, pe care 
le-au servit împreună cu toţi participanţii. 

 
. 
 

 
2. „Mândru că sunt român” – activitate 

realizată în parteneriat cu părinţii şi „Agenţii 
educaţiei” din localitatea Vurpăr.  Pentru a 
demonstra cât de mândrii suntem de ţara noastră 
ne-am îmbrăcat în portul românesc şi împreună 
cu părinţii am realizat o expoziţie a produselor 
tradiţionale, am confecţionat diverse obiecte 
specifice acestei sărbători şi am participat la o 
activitate metodică împreună cu toate cadrele 
didactice din localitate. 
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3. „Să citim împreună” -  activitate 

derulată în parteneriat cu părinţii, celelalte 
grupe din unitate, şcoala şi Asociaţia Ovidiu 
Ro.  

Cu ocazia zilei Internaționale a Cititului 
Împreună s-a desfășurat o activitate pentru a 
cultiva beneficiile și frumusețea cititului 
împreună în rândul copiilor, și a celor ce au 
grija de ei. Scopul acesteia a fost 
conștientizarea importanței cititului în famile, 
încă de la nașterea copilului. 

 
 
 
 

 
4. „ Suntem micii ecologişti – 

Patrula de reciclare” activitatea  
desfăşurată în parteneriat cu părinţii, 
celelalte grupe din unitate,  şcoala şi 
Asociaţia ROREC a avut ca scop 
creșterea gradului de informare în 
domeniul protecției mediului şi 
promovarea beneficiilor colectării 
selective a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (denumite în 
continuare „DEEE”) în rândul publicului 
larg. 

 
 

 
5. „Micii excursionişti” – activitate derulată 

împreună cu părinţii, preşcolari, elevii claselor 
pregătitoare din Şcoala Gimnazială Vurpăr şi 
Fundaţia Keep Giving. În cadrul acestei excursii 
copiii au vizitat Muzeul de Istorie Naturală, unde 
au avut ocazia de a explora ceea ce au învăţat la 
clasă. De  asemenea au vizionat o piesă de teatru  
bucurându-se şi  învăţând regulile de comportare 
într-o sală de teatru. 

  
În concluzie, putem menționa că activităţile 

extraşcolare generează relaţii de prietenie şi 
ajutor reciproc între copii, educă simţul 
responsabilităţii, generează învăţarea involuntară şi  aprofundează cunoştinţele dobândite în cadrul 
activităţilor instructiv-educative. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, îmbinând  utilul cu plăcutul.  

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic 
şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a preşcolarilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                            

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar Popa Raluca Corina 
Școala Gimnazială Nicolae Popoviciu Beiuș 

 
 
Activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate în şcoală au ca obiectiv formarea 

continuă, învăţarea pe tot parcursul vieţii, comunicarea, toleranţa, accesul la cunoaştere, la valorile 
culturale, ştiinţifice, care să pună în valoare calităţile speciale ale dascălilor şi disponibilitatea 
acestora de a participa la formarea tinerei generaţii. Actualele activități instructiv-educative sunt 
centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, 
selectate atent, în funcție de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”.                  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 
rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească 
surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin 
faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii 
se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul 
activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât 
mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Exemple de activităţi extraşcolare vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 
memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi 
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale 
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muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 
cadrul lecţiilor. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
stimuleaza şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă toata masa de copii. Activităţile 
extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .  

 
Bibliografie:  
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; *  
Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162; 
 * Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 
87;  

* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 
primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line:  

* Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucuresti,1970 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR 
 
 

Prof. înv. preşcolar Popa Sandu Cristina Luminiţa 
Grădiniţa P. N. Nr. 1 Poduri, Jud. Bacău 

 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității copilului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare. 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități extraşcolare cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru. Preşcolarii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de 
iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, 
iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și copilul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în grădiniţă. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
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se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate.Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare 
având ca parteneri: familia, comunitatea, reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza 
formării individului și niciun factor nu poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul 
individului va fi afectat. 

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 

 
Bibliografie: 
 

Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
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Rolul excursiilor şcolare 

în dezvoltarea personalităţii elevului 
 
 

prof. Popa Viorel Marius 
Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Dumbrăveni 

Jud. Vrancea 
 
 

 
Demersul educaţional care urmăreşte dezvoltarea personalităţii elevului impune participarea 

responsabilă şi activă la actul educaţional.  
 
În societatea în care trăim, se produc anumite schimbări în ceea ce priveşte şcoala şi elevul 

implicat în diverse activităţi extraşcolare. Se dobândesc deprinderi, competenţe, valori, cunoştinţe şi 
atitudini. 

 
Una dintre cele mai iubite acţiuni extraşcolare de către elevi este excursia şcolară. Aceasta 

contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre frumuseţile ţării, la educarea respectului 
pentru natură, artă sau cultură.  

 
Elevul simte excursia ca pe o experienţă socială importantă, dar şi o îmbogăţire a orizontului 

cultural şi ştiinţific. 
 
Pe de altă parte, în excursiile organizate în afara şcolii, se poate cunoaşte adevăratul 

comportament al elevului.  
 
Realizând excursii didac-tice, reuşim să-i stimulăm pe copii să se cunoască mai bine, dar şi să 

cu-noască anumite locuri geografice. 
 
 
Excursiile tematice au rol important în educarea copiilor atunci când: 
 
 

 Apreciază valorile trecutului şi ale istoriei 

 Au un conţinut mai complex decât lecţiile de la clasă 

 Determină o atmosferă plină de veselie 

 Sunt antrenaţi toţi copiii, iar aceştia învaţă să socializeze 

 Elevii se autodisciplinează. 

 

Realizarea obiectivelor depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea 
pentru copii, de punerea în valoare a posibilităţilor de care dispune clasa. 
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EXCURSIA, VALOAREA EDUCAȚIONALĂ                                              
A PERSONALITĂȚII ȘCOLARULUI MIC 

Pe cărările ţinuturilor natale – între trecut şi prezent 
 

Popan Mariana Cristina 
Profesor, clasa a IV-a B, 

Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare 
 

 
 
INIŢIATOR: Profesor: Popan Mariana 
ECHIPA DE PROIECT: profesor Popan Mariana Cristina 
                       clasa a IV-a B  
GRUP ŢINTĂ: elevii clasei a III-a B,  profesor, părinţi 
Traseul: Baia Mare - Baia Sprie - Şişeşti - Şurdesti - Cavnic - Ocna Şugatag –  
                Bârsana – Sighetu Marmaţiei-Baia Mare. 
 
Activităţi de documentare şi informare care constau în: pregătirea de către elevi a unor materiale 

de documentare asupra obiectivelor de  vizitat: 
 
1. Complexul Muzeal Vasile Lucaciu – Şişeşti   
Complexul muzeal este format din casa parohială, biserica Sfintei Uniri şi şcoala unde a predat 

Vasile Lucaciu. În casa parohială sunt expuse piese de mobilier, documente, fotografii, obiecte 
personale ale familiei Lucaciu precum şi cea mai mare parte din biblioteca de peste 1500 volume. 

 
2. Biserica de lemn - Surdeşti 
Anul construcţiei: 1766  
Locaţia: Şurdeşti  
Sumar: Biserica din Şurdeşti era cea mai înaltă biserică din lemn din toată Europa, cu turla de 

54m şi o înălţime totală de 72 Maramureş, până acum câţiva ani, când noua biserică a mănăstirii 
Peri din Săpânţa, de 78 Maramureş înălţime, a fost construită. Edificiul este inclus pe Lista 
Internaţională a Moştenirilor a UNESCO. 

Biserica „Nasterea Maicii Domnului” vazuta dinspre vest. 
Biserica greco-catolică a „Sfinţilor Arhangheli” a fost constuită în 1766, dovadă fiind inscripţia 

aflată deasupra uşii de la intrare, scrisă cu caractere chirilice. Deşi aflată în afara zonei 
Maramureşului, biserica este una tipic maramureşeană, din perioada matură a acestui stil. Deşi turla 
este foartă înaltă, întrul armonios aproape atinge perfecţiunea estetică. 

Absida estica si fereastra ei mica, in forma unui arc acoperit.Edificiul este dreptunghiular, cu 
absida altarului poligonală, ca de obicei. Acoperişul are două rânduri de streşini care înconjoară 
biserica, iar acoperământul unitar acoperă şi altarul. Un alt rând de ferestre se află între cele două 
streşini.  
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Grinzile din stejar ale pereţilor au fost aşezate pe o fundaţie din piatră.  
Turla înaltă este marcată printr-o margine trasată la jumătate. În stilul Lăpuş, sunt patru mici vârfuri 
în colţurile acoperite. 

 
3. STÂLPUL TĂTARILOR-CAVNIC 
Statuie, Localitate: Cavnic 
Stâlpul Tătarilor din Cavnic numit uneori şi Piatra Scrisă este un monument ridicat în 1736 în 

cinstea victoriei locuitorilor din Cavnic asupra hoardelor tătare ce înaintau spre Baia Mare in 1717. 
Monumentul inalt de 7.2 m... 

 
4. OBELISCUL DE LA CAVNIC 
Un obelisc de piatra inalt de 7, 2m ce a fost ridicat in urma invaziei tătarilor din 1717 în 

amintirea opoziţiei vitejesti care a oprit hoardele tătare. 
 
5. MĂNĂSTIREA DE LA BÂRSANA 
Mănăstirea Bârsana, aşezată pe Valea Izei, este o icoană a sufletului creştin ortodox 

maramureşean, o sperantă pentru un viitor binecuvântat, este un loc sfânt unde natura se uneşte cu 
Biserica în Liturghie cosmică. 

Ceea ce fascinează la Mănăstirea Bârsana, dincolo de duhul locului de bună rânduialâ 
monahalâ, este unitatea stilistică şi simţul artistic care guvernează întregul aşezământ, pe linia unei 
tradiţii îmbogăţite prin evlavie creatoare. Puritatea liniilor de la Bârsana e ca iubirea de frumos 
mlădiată în lemn! 

 
6. MEMORIALUL DURERII de la SIGHETU MARMAŢIEI 
Muzeu-dedicat victimelor comunismului şi al rezistenţei a fost creat în anul 1993 în clădirea 

fostei închisori comuniste de la Sighet. Aceasta era folosită de comunişti ca lagăr de exterminare şi 
încarcerare a opozanţilor politici ai vremii. Aici si-au găsit sfârşitul personalităţi politice ca Iuliu 
Maniu, Gheorghe I Brătianu şi alte sute de persoane. Muzeul de la Sighet este nominalizat de catre 
Consiliul Europei printre primele trei locuri de cultivare a memoriei europene alături de Memorialul 
de la Auschwitz şi Memorialul Păcii din Normandia. Muzeul se compune din 50 de săli de expunere 
ilustrând rezistenţa anticomunistă şi represiunea comunist din România.  

 
MOD DE ORGANIZARE A ELEVILOR, PE GRUPE 
 
GRUPA 1:   
Boldizsar Eduard 
Andor Mihaela  
Bran Flavia 
Dumitraș Cătălin 
Ionuți Adrian 
Pop Denisa 
Tuns George 
Sabou Mihai 
 
GRUPA A DOUA : 
Glodan Flaviu 
Podina Cristina 
Podina Hodor Adrian 
Martocianu Denisa 
Silaghi Vlăduț 
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Program 10.03.2019 
7,30 -  plecarea din faţa şcolii 
8,20 - Vizita la Complexul Muzeal Şişeşti  
9,30 - Vizita la Biserica din lemn, inclusă în patrimoniul cultural mondial UNESCO. 
10,30 -Vizita ,,Piatra Stâlpul Tătarilor”,  Cavnic 
          - Popas pentru o mică gustare 
11,30 - Budeşti - Cele două biserici de lemn  
12,00 -  Ocna Şugatag 
13,30 - Popas la Mănăstirea  Bârsana, unde ne întâlnim  cu elevii  clasei a IV- a A de la Şcoala    

nr. 4 Vatra Dornei, judeţul Suceava. 
         - Vizitarea mănăstirii 
15.00-Vizită la MEMORIALUL DURERII din Sighetu Marmaţiei 
 
Stabilirea regulamentului de participare : 
  
Elevilor li s-a prelucrat regulamentul excursiei şi se obligă: 
-să nu părăsească grupul decât învoiţi; 
-să respecte regulile de circulaţie; 
-să păstreze curăţenia şi liniştea în microbus ; 
-să nu distrugă perdelele, scaunele, suporturile pentru mâini din microbus ; 
-să nu atingă exponatele din incinta punctelor turistice ; 
-să aibă un comportament civilizat pe tot parcursul excursiei ; 
-să nu adopte atitudini care ar putea pune în pericol viaţa cuiva ;  
-să manifeste un comportament ecologic în locurile de popas ; 
 
A doua secvenţă: 
 
- pregătirea de către elevi a unor materiale despre locurile ce urmează a fi vizitate; 
- redactarea programului (care va conţine planul calendaristic şi tematic) în concordanţă cu 

intenţiile elevilor; 
- elaborarea regulamentului de participare; 
- pe un panou elevii vor întocmi un buletin informativ care va conţine: numărul de zile rămase, 

probleme rezolvate, nerezolvate, priorităţi, diverse solicitări legate de eveniment, modificări 
intervenite sau noutăţi de ultimă oră, data, ora, şi locul plecării; 

- pregătirea aparatelor foto şi selecţionarea DVD-urilor cu filme şi muzică pentru microbus. 
 
Finalitate: 
Excursia de studiu dezvoltă parteneriatul cadru didactic-elev oferind un model de gândire şi 

valorificare ca activitate utilă în timpul liber. Astfel contribuie la interiorizarea unor metode şi 
tehnici de lucru, la instalarea lor în stilul de viaţă personal şi angajează elevul într-o gândire 
productivă ajutându-l să stabilească legături între cunoştinţele dobândite la şcoală şi cele din 
excursie.  

 
 CHESTIONAR 
(pentru elevi) 
N. P.:--------------------------   
                                                                 
Ce rol vreau să am în organizuarea excursiei? 
Cum pot influenţa desfăşurarea excursiei, în mod progresiv calitativ? 
Ce trebuie să fac, ca participant la derularea excursiei?Dar ca şi coleg? 
Cum consider eu că participarea mea în desfăşurarea calitativă a excursiei ar influenţa pozitiv 

imaginea şcolii? 
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 Dar a mea, ca elev? 
Ce locuri aş putea cunoaşte pe parcursul excursiei-Ce am aflat eu? 
Ce şi cum  aş mai putea afla? 
Cum pot dovedi că am participat la acestă excursie? 
Ce trebuie să respect pe tot parcursul acestui proiect? 
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ” 

 
 

Prof. înv. Preşc. POPESCU NADIA 
G. P. N. ANINOASA, JUDEŢ ARGEŞ 

 
 
Activităţile extracurriculare  au o mare importanţă în activitaţile educaţionale din şcoli şi 

grădiniţe. Din ce în ce mai multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în 
îmbunătăţirea performanţei copiilor la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă 
rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. 

-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
-Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, 

Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
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Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, picture, etc. 

La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în 
afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

 
 
Bibliografie:  

 
Ionescu M. Chiş,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire’’.Editura Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001, 
Lespezeanu M.,,Tradiţionalism şi modern în învăţământul preşcolar’’Editura S.C. 

Omfal,Bucureşti,2007 
Preda Viorica,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de 

copii.’’Editura,,Gheorghe Cârţu Alexandru’’,Craiova2009. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
Atelierul Iepuraşului de Paşte 

 
 

Autor: prof. înv. primar Popescu Alexandra-Daniela 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” 

CRAIOVA, DOLJ 
 

 
 
"În ziua de Paşte, valul dintre timp şi eternitate se subţiază asemeni unei pânze de păianjen.":  

Douglas Horton 
 
A. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATE 
 
 Numele instituţiei organizatoare: Liceul Teoretic “Henri Coandă” 
 Date de contact instituţie: 

 Adresa: Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, cod 200556  
 Nr. de telefon/fax: Tel/fax:0251/542257 si 0351/807043 
 Site şi adresă poştă electronică: E-mail: office@henricoandacraiova.ro/                

www:henricoandacraiova.ro 
 Echipa de coordonare a activităţii:  
 prof.înv.primar Popescu A lexandra 
 Persoana de contact  
- prof. înv. primar Popescu Alexandra-Daniela –tel.,       
 
B. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATE 
 
 Titlul:  Atelierul Iepuraşului de Paşte 
 Tipul activităţii: activități cultural- artistice 
 Ținta și opțiunea strategică din PDI 2017-2020 în care se încadrează:  

 Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă (EDD); 
  Asigurarea formării de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special 

pus pe asigurarea transferabilității acestora. 
 Data de desfășurare:  17. 04.2019-18.04.2019 
 Durata: 18.04.2019 
 Locaţia: Ciclul primar, corpul A, săli de clasă (18, 8, 9, 100, 

101,102,103,105,106,108,)/holul școlii – etaj 1, parter 
 
C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 
 Obiectivul instutuțional (din PDI 2017-2020) pe care îl vizează: 

 Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare, prin implementarea  
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unui program de formare de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special 
pus pe asigurarea transferabilității acestora, în concordanță cu așteptările beneficiarilor direcți și 
indirecți, în perioada 2017-2020;   
 Obiectivul general al activităţii/Scopul:  

  Formarea trăsăturilor de caracter şi sensibilizarea trăirilor sufleteşti pentru întâmpinarea 
sărbătorii Paştelui. 
 Obiectivele specifice ale activităţii:  

 Cultivarea unor sensibilităţi deschise spre valorile culturale, estetice şi artistice; 
 Familiarizarea elevilor cu munca în echipă, confecţionarea unor obiecte interesante şi 

originale cu ajutorul părinţilor; 
 Trezirea interesului pentru tradiţiile şi obiceiurile din ţara noastră în apropiere de Paşte.  
 Scurtă descriere a activității: 

 Activitatea 1 –  „Atelierul lui Ţop-Ţop”: Fiecare clasă din învăţământul primar va 
confecţiona produse din diverse materiale, utilizând tehnici şi instrumente variate având ca punct de 
plecare Paştele.  

 Activitatea 2 – „Târgul de Paşte”: Miercuri, 18.04.2019 cu ajutorul produselor confecţionate 
se va desfăşura târgul de Paşte; se va amenaja în fiecare clasă un colţ cu obiecte confecţionate de 
elevi pentru Paşte. Banii obţinuţi în urma vânzării produselor confecţionate  vor fi folosiţi pentru 
achiziţionarea biletelor la un film sau piesă de teatru pentru copii. 

 Participanți: (cel puţin 200 elevi – clasele P-IV, 17 profesori) 
 Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare proiectate în timpul implementării 

activităţii propuse şi după încheierea acesteia:  
 Comisie metodică a profesorilor din învățământul primar ; 
 Diseminare în rândul părinţilor. 
 Partenerii implicaţi în proiect: Nu este cazul 
 Rezultate preconizate:  

 3 CD-uri cu fotografii realizate în timpul desfășurării activităților ; 
 Expoziţia cu produsele confecţionate; 

 
D. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ :  
 
a) Exprimarea acordului cu privire la folosirea datelor cu caracter personal: DA  
b) Mod de certificare pentru participare directă: certificat / diplomă de participare / adeverință, 

program de activitate: Nu este cazul 
c) Precizare conform căreia activitatea se derulează fără taxă: DA 
d) Precizarea sursei de venit (donații, sponsorizări, venituri proprii etc.): Nu este cazul 
e) Declarație pe propria răspundere că organizatorii nu colectează nicio sumă de la participanți 

pentru derularea activității: DA 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

POPESCU  ANCA 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul.             

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare 
amintim:                                                                
taberele, excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer 
liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de 
teatru, filme educative,  participând la 
ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor 
opere literare cu diferite ocazii sau  prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor 
literare.  Înainte de toate, este însă 
important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură.  

1361



Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. ÎNV. PREȘC.: POPESCU ANI – ADRIANA 
GRĂDINIȚA CU P. P. LICEUL TEOLOGIC BAPTIST, REȘIȚA 

 
 
Școala este, imediat după familie, principala agenție de socializare și formare a personalității 

copilului. Sarcina sa fundamentală este de a oferi instrumentele necesare dezvoltării din punct de 
vedere cultural, psihologic și social, de a dobândi un anumit grad de responsabilitate și autonomie 
și, în final, de a se instrui pentru cetățenie și viață democratică.              

Școala este în primul rând studiul, cunoașterea, cultura, învățarea cunoștințelor, dar și educația, 
teatrul de creștere civilă și cetățenia; este un loc în care s-au născut și se dezvoltă afecțiuni și 
sentimente și se stabilesc primele prietenii care, în multe cazuri, vor rămâne pentru viață. Cred că, 
pentru ca toate acestea să fie urmărite, este necesar ca drumul educațional să nu fie împiedicat de 
experiențe negative care pot contracara sarcina principală a școlii, împiedicând-o să se bazeze pe 
ceea ce este capabil să ofere utilizatorilor săi. De la început, în cele din urmă, școala se confruntă cu 
problema de a se defini ca mediu educațional și este o chestiune de a decide dacă poate fi suficientă 
interpretarea funcției didactice în raport cu programele mai mult sau mai puțin reînnoite care 
urmează a fi realizate sau în funcție de necesitățile elevilor, care într-o mare măsură nu sunt nevoi 
școlare imediate, ci existențiale. 

Astăzi, tentația școlii este de a se refugia în transmiterea conținuturilor culturale, pe care copiii 
le percep atât de departe de viețile lor, de interesele și curiozitățile lor, ineficiente în sarcina de a le 
ajuta să se dezvolte, de a-și deschide orizonturile de semnificație și de speranță; să se mulțumească 
cu o cultură de carte pentru a prezenta conținutul diferitelor discipline alăturate, fără efortul oricărei 
sinteze. Nu se poate crede că la școală este doar sarcina de a instrui, adesea interpretată ca 
acumularea de noțiuni, dificil de pus în viață; nici nu se poate crede că educația în sine se 
educă.Dacă renunță la funcția educațională, școala nu reușește în sarcina sa cea mai importantă, 
care nu poate fi înlocuită nici de internet, nici de televiziune, nici de alte agenții care oferă copiilor 
mai multe informații decât pot fi oferite de la școală. 

Chiar școala are sarcina de a educa, astăzi mai mult ca niciodată. Cred că, putem spune că 
școala educă prin cultură, arătând caracterul său vital și făcând pe cei mai tineri să aprecieze 
bogățiile pe care le are în creșterea umanității fiecăruia. Cultura oferă instrumente pentru a înțelege 
realitatea și pentru a interacționa cu ea; dar oferă, de asemenea, cheile înțelegerii propriei omeniri, 
în sensul ei și în valorile sale; oferă cuvinte pentru a-și povesti viața, pentru a o pune în comunicare 
cu ceilalți, pentru a o face disponibilă pentru comparație și apoi o perfecționează și o îmbogățește. 
Toate acestea sunt datorate  și unui alt tip de educație și anume educație prin activități extrașcolare, 
care sunt reprezentate și regăsite în educația nonformală.  

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-
un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale 
acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea 
elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va înteprinde, prin rolul discret al dascălului.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor educabililor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extrașcolare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din 
sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul 
activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât 
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mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite educabililor cu dificultăţi de afirmare în mediul 
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Activitățile extrașcolare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 
util şi  de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Printre activitățile extrașcolare cele mai indicate 
pentru cei mici, de exemplu, se pot enumera excursiile, drumețiile, vizionările de filme, piese de 
teatru sau spectacolele de magie. Prin participarea la astfel de evenimente, îi ajutăm pe copii să își 
dezvolte abilitățile de comunicare și socializare, de observație, de dezvoltare a culturii, memoriei și 
imaginației. Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să deprindă 
obiceiuri pozitive, care în timp să îl ajute să se descurce singur în diverse situații. 

Indiferent de activităile extrașcolare pe care le alege fiecare, ori părintele pentru copil, ori 
copilul pentru sine, fie că vorbim de teatru, muzică, artă, gimnastică, înot, arte martiale, fiecare 
dintre acestea îl va ajuta pe cel implicat să își facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el, să 
se dezvolte, să evolueze. 

În plus, oamenii de știință au explicat că participarea la astfel de activități reduce riscul apariției 
depresiei și a consumului de alcool și droguri. De asemenea, copiii vor fi mai motivați să reusească 
în tot ceea ce și-au propus și vor reusi să obțină note mai mari la școală, deoarece își vor dezvolta 
capacitățile de învățare, cultura generală, memoria, simțul critic, etc. 

Așadar, școala zilei de azi trebuie să facă față unei provocări educaționale reale. O școală care 
astăzi intenționează să își asume pe deplin funcția educațională este o școală care își regândește 
proiectul cu totul. Unul dintre semnele crizei educaționale din școală constă în disponibilitatea 
redusă a adulților de a se implica, de a echipa pentru a construi un proiect educațional eficient și 
partajat în care un loc important îl ocupă educația nonformală, realizată prin activități extrașcolare 
necesare pentru evoluția, dezvoltarea, progresul educabililor.  
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ŞCOALA ŞI FAMILIA – ÎNTRE PARTENERIAT ŞI ADVERSITATE 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR  POPESCU CLAUDIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂRMĂNEŞTI 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
 
Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesită coalizarea energiilor şi unirea 

efortului tuturor partenerilor şi care trebuie considerat un element legitim al procesului educativ, 
element care influenţează dezvoltarea şi activitatea de învatare a elevilor. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 
cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe cele două instituţii 
sociale exprimându-se înschimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de 
decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific.  

Raporturile active ale familiei cu şcoala sunt stimulate de apariţia unor importante mize 
familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective şi culturale.  

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: 
◦ părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţiereală şi valoroasă la 

educarea copiilor lor; 
◦ părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 
◦ să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
◦ să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
◦ responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 
Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă 

abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de 
„colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai 
cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel decomunicare prin cooperare şi, 
mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită 
abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative.  

Parteneriatele dintre școală și familii pot: a. ajuta profesorii în munca lor; b. perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor; c. îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; d. îmbunătăți 
abilitățile educaționale ale părinților; e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; f. conecta 
familiile cu membrii școlii. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școală-familie enumeră patru 
motive pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 1. părinții sunt 
juridic responsabili de educația copiilor lor; 2. învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului; o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 3. cercetările pun în evidență influența 
atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 
precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate datorită dialogului cu 
școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 
copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 
de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile 
care pot contribui la formarea părinţilor: 
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Lecţia – Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor. Copilul va simţi 
permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 

Vizita – Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte 
sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice.  

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a elevilor dar şi a părinţilor acestora, culegerea de informaţii prin observarea 
directă a evenimentelor, proceselor fenomenelor, realităţii. 

Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în 
viaţa familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a 
prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an 
şcolar. Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare 
inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 
încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc 
eficient de educare , de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor 
contexte educaţionale  în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, 
de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte 
indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, 
dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate 
acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Şedinţele cu părinţii – Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi. 
Ele oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din 
experienţă unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, procesul de 
învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. 

Lectoratul cu părinţii, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale oferă şi 
ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu 
copilul. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi 
rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 
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STIMULAREA  PERSONALITĂŢII ELEVILOR                                          
 PRIN ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar: Popescu Cristina Denisa 
Școala Gimnazială Ostroveni, Ostroveni, Jud Dolj 

 
 
În general, activitaţile extrascolare, au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai 

eficiente modalitaţi de formare a caracterului copiilor înca din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activitatile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionari de filme sau 
spectacole imprima copilului un anumit comportament, o ţinuta adecvata situatiei, declanseaza 
anumite sentimente. O mai mare contributie în dezvoltarea personalitaţii copilului o au activitaţile 
extraşcolare care implica în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extrascolara trebuie sa cuprinda masa de copii. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizata, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicam elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţa creatoare, trasaturi 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care sa le largeasca lumea lor spirituala, sa le împlineasca 
setea de cunoastere, sa le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare sa iscodeasca 
singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Experienţa a 18 ani de activitate în mijlocul copiilor mi-a întarit convingerea ca serbarile şcolare 
au un caracter stimulator atât pentru micii artisti, cât si pentru parinţii lor. Am explicat, în momente 
oportune, cu tact şi cu rabdare, motivul si sensul serbarii, am antrenat parinţii în pregatirea acestor 
manifestari deosebite, iar copiii au fost stimulaţi sa participe activ, fiecare primind rolul potrivit 
preferinţelor si talentului sau. 

În timpul fiecarui ciclu de patru ani ai şcolii primare, cu fiecare generaţie, am cautat sa descopar 
şi sa cultiv talentele copiilor, calitaţile de ritm, graţie, armonie, gasind pentru fiecare un rol, locul 
într-o anumita formaţie (de dans popular, piese, montaje-literare, dramatizari). 

Menţionez ca pentru pregatirea acestor serbari am folosit şi orele de educaţie fizica, educaţie 
muzicala, fara sa afectez procesul insturctiv-educativ, respectând programul afectat celorlalte 
discipline şcolare. La început este, desigur, mai greu, pentru ca trebuie îndrumat fiecare pas, trebuie 
urmarita fiecare miscare şi asigurata sincronizarea diferitelor activitaţi; sa fie suficiente repetiţiile 
unde sa domneasca buna dispoziţie, dar şi disciplina şi rigurozitatea necesara. 

Serbarea şcolara prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, 
valorifica varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evalueaza talentul, munca şi 
priceperea colectivului clasei şi transforma în placere şi satisfacţie publica straduinţele colectivului 
clasei şi ale fiecarui copil în parte. 

Perioada de pregatire a serbarii, dorinţa sincera de succes, sudeaza colectivul, impulsioneaza în 
mod favorabil, face ca elevul sa traiasca clipe de desfatare sufleteasca. Consider ca fiecare copil 
trebuie sa aiba un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integranta a 
colectivului, sa fie constient ca şi de participarea lui depinde reuşita unei serbari scolare. Am trait 
alaturi de ei bucuria succesului, am remarcat, ca acel contact cu publicul trezeste în sufletul copiilor 
dorinţa de a învinge dificultaţile, de a-şi stapâni timiditatea, de a trai bucuria reuşitei. 

E fascinant când pe marea scena, sub lumina reflectoarelor, apar micii artisti, recitatori, cântareţi 
ori dansatori îmbracaţi în costume superbe. Este cu adevarat extraordinar când ei reusesc sa 
trezeasca în sufletul spectatorilor emoţii, bucurii de neuitat, când în sala rasuna ropotul aplauzelor. 
Întregul lanţ de manifestari organizate în scoala şi  în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a 
dascalului aduc o importanta contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor 
acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituala şi educativa a comunitaţii, restabilind şi întarind 
respectul acesteia faţa de scoala şi slujitorii ei. Iata deci ca prin frumoasele serbari prezentate de 
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catre scolari în faţa parinţilor adeveresc arta unui mare slefuitor de cuvânt, care s-a identificat trup şi 
suflet lasând sa vada amprenta şi atmosfera sfânta a diferitelor sarbatori. 

Aceste serbari organizate evalueaza talentul colectivului clasei şi al fiecarui copil în parte. 
Punerea serbarilor în scena aduc satisfacţii atât “artistilor“ cât şi “spectatorilor“, elevi şi parinţi, 
contribuind la socializarea copiilor de la o vârsta frageda. 

O alta activitate deosebit de placuta care contribuie la stimularea personalitaţii elevilor este 
excursia. Aceasta ajuta la dezvoltarea intelectuala şi fizica a copilului, la educarea lui cetaţeneasca şi 
patriotica. Excursia este cea care îl reconforteaza pe copil, îi prilejuieste însusirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogaţirea orizontului cultural stiinţific. Prin excursii elevii îsi 
suplimenteaza şi consolideaza instrucţia scolara dobândind însusirea a noi cunostinţe. Excursia 
reprezinta finalitatea unei activitaţi îndelungate de pregatire a elevilor, îi ajută sa înţeleaga excursiile 
nu numai din perspectiva evadarii din atmosfera de munca de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a 
nivelului cultural. 

În realizarea unei excursii scolare de mica sau mare anvergura, m-am documentat, mi-am 
pregatit un minuţios plan de lucru, pe care l-am realizat secvenţial, cu o abordare interdisciplinara şi 
dupa o atenta prelucrare a normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de 
comportare civilizata, a regulamentului scolar în ansamblu. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea ofera copiilor posibilitatea sa demonstreze practic ce au învaţat la scoala, acasa, sa deseneze 
diferite aspecte, sa confecţioneze modele variate. Emisiunile TV constituie şi ele un aport substanţial 
la largirea orizontului cultural-stiinţific al elevului. În stimularea creativitaţii un rol important îl are 
şi biblioteca scolara, care-l pune pe copil în contact cu carţi pe care acesta nu le are si nu le poate 
procura. Lectura este cea care îl ajuta la dezvoltarea cât şi la îmbogaţirea vocabularului cu cuvinte 
frumoase, pe care elevii pot sa le foloseasca în orice împrejurare. 

Manifestarile mai mult sau mai puţin numeroase şi relevante, sunt dirijate şi valorificate într-o 
anumita masura în familie, urmând ca în scoala sa se accentueze procesul de depistare, stimulare şi 
formare a aptitudinilor la elevi. 

Activitaţile extrascolare, bine pregatite, sunt atractive la orice vârsta. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, faciliteaza acumularea de cunostinţe, chiar daca necesita un efort suplimentar. Elevilor li se 
dezvolta spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecaruia sa se afirme conform 
naturii sale. 

Participarea efectiva şi totala în activitate angajeaza atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
tempereaza pe cei impulsivi, stimuleaza curentul de influenţe reciproce, dezvolta spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. 

Elevii se autodisciplineaza, prin faptul ca în asemenea activitaţi se supun de buna voie regulilor, 
asumându-şi responsabilitaţi. Dascalul are, prin acest tip de activitate posibilitaţi deosebite să-şi 
cunoasca elevii, sa-i dirijeze, sa le influenţeze dezvoltarea, sa realizeze mai usor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregatirea copilului pentru viaţa. Ţin sa precizez ca renunţarea la serbari 
şcolare înseamna saracirea vieţii sufletesti a copiilor, privarea lor de sentimente şi emoţii estetice de 
neînlocuit, fiindca cultiva capacitaţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, 
memoria, gustul pentru frumos. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul sau, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilitaţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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VALENȚE FORMATIVE ALE ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Pro. Popescu Cristina-Monica 
Școala Gimnazială Godinești, Gorj 

 
 
Activitățile  extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de 

formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de 
desen, între clase paralele , dar am participat şi la  concursuri  județene  de creații plastice,unde am 
obținut  multe premii. De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor l-a avut concursul de 
biciclete, role, trotinete, pe care l-am organizat în cadrul școlii in parteneriat cu Poliția Rutieră 
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In procesul de învățământ  învățătorii nu trebuie neapărat să formeze mari creatori ale căror 
produse să se caracterizeze prin originalitate și valoare sociala, ci trebuie să fie preocupați de 
formarea unor capacitati cognitive ca fundment al procesului creativ real de mai târziu. 

Asimilarea unui volum mare de  informații la care se adaugă o anumită experienta de viață ajuta 
la dezvoltarea potențialului creativ. 

Un copil creativ se manifesta prin: curiozitate, originalitate, independență, nonconformism, 
flexibil în gândire, permanent preocupat, preferă complexitatea. 

Pentru stimularea potențialului creator este recomandat: 
- utilizarea unor metode active,  învățarea prin efort propriu; 
- adoptarea unei atitudini creatoare de către învățător în conceperea activităților și în relatiile cu 

elevii; 
- asigurarea unui climat de încredere, relaxare psihica care să permita descătușarea energiilor. 
Direcțiile de actiune ale învățătorilor în ceea ce privește dezvoltarea potențialului creativ sunt : 
- să-i introduca pe elevi în intimitatea proceselor gândirii și acțiunii creatoare, pentru a le 

dezvălui “ misterele” acestui proces și a le intării convingerea că fiecare dispune de capacități 
creatoare într-un domeniu sau altul; 

- să-i îndrume cu competență, tact și răbdare pe drumul sinuos al cunoașterii, incurajându-i și 
ajutându-i să depășească greutățile prin efort propriu. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. În concluzie, cadrul didactic poate face 
multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, se vede 
necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să 
încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Rolul activităților extrașcolare 

 
 

Prof. înv. primar Popescu Daniela 
Școala Gimnazială Jirlău, jud. Brăila 

 
 
Pe lângă activitățile prevăzute în curricum-ul școlar, elevul are nevoie și de activități 

extrașcolare, cu un mare potențial educativ, care să răspundă nevoilor actuale de integrare în 
societate. 

Educația extracurriculară se referă la activități organizate cu colectivul clasei, cu sprijinul 
factorilor educaționali, cu scopul de a completa activitatea școlară. Aceste activități sunt așadar 
complementare și aduc ”noul”, surpriza intelectuală-afectivă, îmbinând utilul cu plăcutul, creând 
posibilitatea de a observa faptele comportamentale ale copilului în afara școlii. 

Activitățile extrașcolare au un  caracter atractiv, elevii participând într-o atmosferă de voie bună 
și optimism, cu însuflețire și dăruire. 

Activitățile  extrașcolare contribuie la dezvoltarea gândirii și completarea procesului de 
învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor școlarilor, cultivarea interesului pentru 
activitățile socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport în reușita 
școlară, precum și  la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. 

Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi 
lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Aceste activități se vor desfășura într-un cadru nonformal, ce permite și elevilor cu dificultăți de 
afirmare în mediul școlar să reducă din nivelul anxietății și să-și  maximizeze potential intelectul. 
Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să deprindă obiceiuri pozitive, 
care în timp să îl ajute să se descurce în orice situație. Indiferent de activitățile extrașcolare pe care 
le alegem: teatru, muzică, artă, sport, voluntariat –fiecare îl va ajuta pe cel mic să capete încredere , 
să se adapteze cu ușurință la condiții și medii noi, vor ști să lureze sub presiune; își vor păstra 
concentrarea eficientă, îi va face cu siguranță încrezători în forțele proprii. 

În plus, oamenii de știință au explicat că participarea la astfel de activități reduce riscul apariției 
depresiei , folosirii excesive a computerului/telefonului etc.  

De asemenea, copiii vor fi mai motivați să reușească în tot ceea ce și-au propus și vor reuși să 
obțină note mari la școală, deoarece își vor dezvolta capacitățile de învățare, cultura generală, 
memoria, simțul critic, etc. 

Activitățile sportive  sunt preferatele celor mai multi părinți, pentru ca acestea îi ajută pe copii 
să aiba o viață ordonată, sa aibă un program stabilit, un regim alimentar si un stil de viață sănătos. 

Cele mai reprezentative activități sunt: drumețiile, excursiile, manifestările cultural artistice și 
sportive, cercurile pe diferite teme, acțiunile de voluntariat, activitățile de protejare a mediului 
înconjurător etc. 

Drumețiile, excursiile și activitățile de protejare a mediului înconjurător îmbină obiectivele 
didactice de instruire a copiilor pe baza cercetării, răspund cerințelor de acțiune. În aceste activități 
se îmbină relaxarea cu efortul, învățarea cu evaluarea. Rolul este de documentare, colectare , de 
observare în mod direct și independent a unor peisaje și fenomene din realitatea înconjurătoare. Se 
lărgește orizontul geografic, se realizează legătura dintre teorie și practică, se stimulează interesul 
pentru cunoașterea frumuseților patriei, precum și contribuția la crearea unui suport informațional-
educativ pe plan ecologic. 

Manifestările cultural artistice includ activități cum ar fi: serbările școlare, carnavalurile, 
șezătorile, vizionările de spectacole, concursurile artistice și sportive organizate la nivelul clasei, 
școlii, localității, la nivel județean, interjudețean și național. Serbările școlare marchează momente 
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importante din viața școlarului, la care este părtaș și părintele, iar concursurile artistice și sportive  
oferă posibilitatea copiilor să demonstreze competențele dobândite pe parcursul școlarității, 
primând colaborarea și cooperarea dintre aceștia. 

Cadrul didactic are, în acest tip de activitate, posibilități deosebite de a-și cunoaște elevii și în 
același timp să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al școlii- pregătirea pentru 
viață. 

 
 
Bibliografie: 
 
Marcu Vasile, Ortan  Florica, Deac Adina Emilia-”Managementul activităților extracurriculare”, 

Ed. Universitatea Oradea, Oradea, 2003; 
Cernea Marian- ”Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ”, Învățământul primar nr.1/2000, Ed. Discipol București 
 
 

1372



 
ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. înv. primar Diana Mihaela POPESCU 
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu”, Călărași 

                                                                                                    
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educațional din ciclul primar presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în școală in afara activităților obligatorii 
sau activități desfășurate în afara școlii. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub 
îndrumarea atentă a eînvățătorului. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional și mai presus de 
toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.    

Activitățile de acest gen  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al 
vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor 
turistice, școlarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de  natură, față de om și 
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care 
le culeg sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.  

Plimbările prin parc din aceasta primăvară, frunzele abia ivite pe crengile copacilor, stolurile de 
păsări ce se întorc din țările calde, frumusețea deosebita a acestui anotimp le vor rămâne in suflet 
celor mici, creându-le emoții estetice. La vârsta școlară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se 
arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. 
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Ca învățătoare, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe 
științifice, să organizăm activități educative privind protejarea mediului înconjurător: curățarea 
parcului, a mediului de joacă , ocrotirea unor animale . 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit și prețui valorile culturale, folclorice și  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările și spectacolele  constituie o alta formă de activitate extracurriculară în școală, prin 
care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși aceasta formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul ca ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor 
acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin faptul că 
arta filmului dă copiilor iluzia realității. 

Învățătoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influență pozitivă mai evident conturate. 

Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în școală pe 
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de 
eroii neamului, la formarea  în sufletul copiilor, a unor sentimente morale  care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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IMPORTANTA EXCURSIEI SCOLARE -  
MIJLOC DE CUNOASTERE A NATURII 

 
 

PROF. PT. INV. PRIMAR POPESCU ELENA COCA 
SCOALA GENERALA NR. 49, SECTOR 2, BUCURESTI 

 
 
Profesia de dascal este una datatoare de satisfactii fie si numai la gandul ca ai privilegiul de a 

tine in palmele tale sufletul unui copil, ca esti important in viata lui, ca poti sa-l influentezi in 
devenirea lui. 

Cu sensibilitatea care-i caracterizeaza, elevii pot usor sa devina prieteni ai naturii, sa o inteleaga, 
sa-i aprecieze frumusetea, sa-i cunoasca toate componentele si particularitatile, sa se apropie de ea 
si sa o protejeze. 

Deprinderile si obisnuintele formate in copilarie se pastreaza, in mare parte, pe tot parcursul 
vietii. Inca de mici, copiii trebuie sa-si formeze atitudini dezaprobatoare fata de cei care incalca 
normele de pastrare a igienei mediului, care sporesc poluarea prin actiuni iresponsabile. 

Nu este necesar sa avem o disciplina speciala in cadrul careia sa invatam cum sa protejam 
natura pentru ca natura face parte din viata noastra,este izvorul recreerii noastre, al sanatatii, 
obiectul admiratiei, sursa de inspiratie precum si resursele de care avem nevoie pentru a trai. 

Asadar, fie ca studiem limba romana, matematica, muzica,geografia, istoria, artele,miscarea 
sportiva etc., natur a este prezenta spre a-si dezvalui splendoarea si a-si evidentia utilitatea. 

Excursiile scolare sunt activitati didactice polivalente, proiectate si organizate de catre dascal 
sub forma de calatorii pe anumite distante si in anumite locuri cu o durata limitata. Ele se 
organizeaza atunci cand invatatorul doreste sa le arate elevilor anumite fenomene, procese, in 
conditiile lor naturale, si pentru a cunoaste particularitatile mediului local, florei si faunei, 
monumentelor istorice, ale caselor memoriale ce urmeaza a fi vizitate. Aceste activitati reprezinta 
mijloace deosebite pentru formarea si educarea personalitatii integrale, asigura insusirea si 
aprofundarea in mod direct, activ si constient a cunostintelor, formarea unor priceperi si deprinderi 
necesare pentru integrarea lor in viata, dinamizarea curiozitatii stiintifice, formarea spiritului de 
echipa, calirea organismului si dezvoltarea fizica, stimularea curajului si intiativei etc. 

Cu aceste ocazii elevii acumuleaza un numar mare de cunostinte, si clarifica unele notiuni 
geografice din complexul fizico-geografic, cele referitoare la populatie si asezari, la activitatea 
economica. Elevii vin in contact direct cu viata, cu fenomenele si procesele pe care le observa in 
desfasurarea lor reala, tragand astfel concluzii utile prin analiza faptelor in mijlocul naturii. 
Impresiile oferite copilului in timpul iesirilor in natura constituie o baza importanta pentru formarea 
reprezentarilor clare despre obiectele lumii reale. Procesul cunoasterii naturii dezvolta la copii 
spiritul de observatie, forma superioara a perceptiei,educandu-le deprinderea de a vedea anumite 
aspecte, de a sesiza anumite insusiri ce caracterizeaza obiectele si fenomenele. 

Am dorit intodeauna ca excursiile sa reprezinte nu numai un mijloc de relaxare, ci sa ofere 
posibilitatea de a fi o cale de cercetare pentru instruirea si educatia elevilor.Prin cunoasterea mai 
indeaproape a locurilor natale se realizeaza si o buna educatie patriotica. Alaturi de domeniul 
cognitiv, este prezent si cel afectiv,respectiv formarea sentimentelor de dragoste si pretuire a 
frumusetii tarii noastre. 

Explicatiile ce se dau elevilor in timpul excursiilor scolare trebuie sa imbrace forme atractive si 
interesante care sa-i atraga pe copii si sa le trezeasca curiozitatea, setea de cunoastere. In acest caz 
este foarte importanta interventia invatatorului pentru a le spune din timp cand si ce sa 
consemneze,dirijandu-le observarea in vederea intelegerii lucrurilor esentiale. Cu ocazia vizitelor, 
excursiilor, drumetiilor elevii sunt incurajati sa adune o multime de obiecte cu care se pot organiza 
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expozitii, colectii. Aceasta zestre imbogatita cu fiecare noua iesire in natura, trebuie valorificata 
intens in cadrul lectiilor. 

Acest gen de activitati reprezinta o modalitate in plus de a-i determina pe copii sa aprecieze si sa 
pretuiasca  natura care ne inconjoara cu toate frumusetile ei. "A intelege natura inseamna a intelege 
viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atat de amenintata azi, inseamna a contribui la 
fericirea omenirii" (Eugen Popa)  Natura trebuie ocrotita.Este absolut necesar sa educam in elevi 
sentimentul respectului fata de natura, sa-i educam in spiritul ocrotirii naturii si a evitarii distrugerii 
ei. 

Fiind zilnic martori ai schimbarilor firesti dar si nefiresti ce au loc in natura, copiii trebuie 
ajutati sa inteleaga, inca de mici, ca tot ce exista in jurul nostru nu este inepuizabil, ca trebuie folosit 
cu chibzuinta si nu la intamplare. Prin educatia ce se realizeaza in scoala incercam sa formam o 
generatie constienta de nevoia pastrarii unui echilibru intre om si natura, o generatie care sa 
realizeze ca viata omului pe Pamant depinde de acest echilibru biologic a carui incalcare se razbuna, 
mai devreme sau mai tarziu.Toate componentele mediului trebuie tratate cu respansabilitate de bun 
gospodar, prin folosirea tehnicii inaintate pentru a proteja pamantul pe care ni l-au lasat stramosii. 

In intreaga activitate didactica am constatat, ca lectiile legate mai strans de realitatea 
inconjuratoare au fost intodeauna antrenante si cu rezultate mai bune. De aceea, ori de cate ori 
vorbim elevilor despre fenomene si fapte trebuie sa ne folosim de materialul concret ce ne sta la 
indemana. 

Noile relatii intre obiectele si fenomenele descoperite pe teren de catre elevi (diferite de cele 
cunoscute in procesul predarii la clasa), noile metode si procedee de investigare deschid posibilitati 
largi pentru realizarea laturii formative a procesului instructiv - educativ. Aceasta datorita faptului 
ca ei insisi sunt pusi sa "descopere" in mod independent cunostintele prin analiza si sinteza, 
abstractizare si generalizare si folosite apoi de invatator la clasa. 

Activitatile extrascolare - excursiile, vizitele, drumetiile, actiunile de ecologizare, carnavalurile, 
serbarile scolare sunt tot atatea ocazii de a dedica mediului atentia cuvenita, de a stimuli atitudinea 
responsabila a copiilor fata de tot ceea ce ii inconjoara. 
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REZOLVAREA  CUBULUI  RUBIK 

 
 

Activitate propusa de Popescu Gabriela-Cezara 
Studenta an II, Facultatea de Matematica si Informatica, Bucuresti 

 
 

1. Scopul activității:  

Satisfactia unui cub Rubik constă în exactitatea a  ceea ce trebuie facut, fără a nevoie de 
instrucțiuni. Dar fără instrucțiuni este aproape imposibil a fi rezolvat, transformând această jucărie 
într-una dintre cele mai frustrante și, în același timp, captivante invenții care au fost vreodată create. 
Scopul acestei activități este ca elevii să învețe cum să rezolve un cub Rubik parțial sau în totalitate. 

 
2. Obiectivele educaționale:  

 
Să-și dezvolte vederea în spațiu, jucându-se cu  un cub; 
Să înțeleagă dinamica și modul de funcționare a cubului; 
Să-și însușească algoritmii de rezolvare pentru diferite configurații; 
Să-și îmbunătățească capacitatea de a se concentra la un singur lucru pe o anumită perioadă de 

timp. 
 
3. Descrierea activității:  

Activitatea se poate desfășura în colaborare cu părinții elevilor în săptămâna Școala altfel: Să 
știi mai multe, să fii mai bun!  

În prima parte a activității elevii fac cunoștință cu cubul care constă într-o descriere și un scurt 
istoric al apariției cubului Rubik. 

În a doua parte sunt exersați algoritmii care îi ajută să construiască fiecare față în parte a 
cubului,  apoi două rânduri, fără să strice ce a făcut anterior. 

Urmează o întrecere: Cine construiește primul o față, apoi două rănduri? Răsplata: câte o 
bomboană pentru fiecere învingător/participant! 

În a patra parte a activității sunt prezentate configutațiile care apar la construirea ultimului rând, 
algoritmii de rezolvare, apoi acestea sunt exersate împreună cu elevii.  

Elevii participă activ pe toată durata activității, adresând întrebări, creându-se un dialog 
permanent profesor-elev, elev-elev, favorizând astfel obținerea feed back-ului 

 
4. La sfârșitul activității au loc discuții, aprecieri și concluzii ale participanților. 

  Cubul Rubik este cea mai vândută jucărie din toate timpurile: peste 350 de milioane de cuburi 
au fost vândute la nivel mondial. Când înveți cum să faci un cub Rubik și exersezi asta, vei observa 
îmbunătățiri în domeniile:   

= flexibilitate – există mai multe căi de rezolvare. Cu cât alegi culori diferite și căi diferite pe 
care să pornești, cu atât devii mai receptiv la nou. 

= memorie – trebuie să ții minte unde ești, ce faci în acel moment și care este pasul următor. 
= atenție – dacă pierzi momentul prezent și nu ești atent la ce faci, îți strici imediat cubul. 
= capacitatea de a lua o decizie corecta într-un timp scurt – dacă ai făcut cea mai mică greșeală, 

ți-ai sticat configutația și trebuie să o refaci. 
= concentrație – cu cât puterea de concentrare devine mai profundă, cu atât reușești să faci cubul 

mai rapid. 
= capacitatea de rezolvare a problemelor – trebuie să  gândești algoritmic, logic și structurat. 
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= inteligența spațială – se dezvoltă rezolvând  cubul. 
Toate acestea se obțin doar prin intermediul unei jucării care se află în mâinile noastre! 
Jucându-se cu cubului Rubik  copii iși dau seama că se pot juca foarte bine şi fără să stea în fața 

calculatorului. Copii sunt capabili să evalueze rapid și eficient o anumită situaţie, să decidă şi să 
asume responsabilitatea deciziilor. Se dezvoltă  şi spiritul competitiv dar și cum să tolereze eșecul. 
Jucându-se cu cubului Rubik , copii se străduiesc să lucreze  disciplinat,  cu seriozitate, să respecte 
regulile. 

În timpul jocului ,succesul duce la credința în forțele proprii dezvoltând astfel stima de sine și 
încrederea în sine 

Cubul Rubik este cel mai popular puzzle din lume şi se află în fruntea topului jocurilor 
inteligente (potrivit cercetătorilor). Rezolvarea / încercarea de a rezolva cubul Rubik conduce la 
creşterea inteligenţei spaţiale a copilului, formă de inteligenţă care este necesară pentru rezolvarea 
problemelor de geometrie, pentru desenarea corpurilor în spațiu.  Cu folosirea cubului copilul îşi 
dezvoltă abilităţile, îşi creşte nivelul IQ fără să conştientizeze acest lucru, doar jucându-se. 

Cu ajutorul acestui joc se pot implementa rezolvări de probleme atât la disciplina matematică, 
cât și la fizică, reprezentări spațiale la arte plastice, desen tehnic la educația tehnologică. 

                                
      Rezolvati cubul Rubik! 
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Importanța  activităților extracurriculare și extrașcolare 

 
 

Prof. Popescu Maria Lidia 
GPP NR 1 Negrești Oaș 

 
          
Pornind de la premisa că omul este o ființă educabilă iar educabilitatea latentă se referă la 

,,potențialul de învățare al individului, la capacitatea sa de a învăța cum să facă față unor situații 
concrete,, (Gheorghe Tomșa –psihopedagogie preșcolară și școlar, București 2005) și educația 
nonformală este indispensabilă procesului de învățare. 

În școala de astăzi nu putem să vorbim doar de învățare în timpul orelor de curs, cât și în afara 
lor adică prin activități extrașcolare. 

,,Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților curriculare cu cele 
extrașcolare,,.Meseria de educator urmărește pregătirea copiilor prin respectarea curriculumului 
preșcolar, dar îi pregătește și pentru viață. 

Managementul activităților extrașcolare constă în proiectarea,organizarea, monitorizarea și 
utilizarea unui set de instrumente de gestionare a relațiilor profesor-elev dar și elevi-elevi. Aceste 
instrumente sunt puse la dispoziția educatoarelor pentru a le ușura munca. Utilizarea acestor 
instumente urmărește două obiective la fel de importante: 

-asigură reducerea stresului pe care îl presupune munca în școală, prin organizarea eficientă a 
activităților extrașcolare și a relației cu elevii; 

-de a proteja sănătatea emoțională a copiilor și a le asigura dezvoltarea armonioasă.,, 
(Managementul activităților extrașcolare-Lilia Cebanu) 

În momentul în care anunțăm copiii că plecăm în excursie la... toți sunt încântați ,se citește 
bucuria și nerăbdarea pe chipurile lor. Acolo au posibilitatea să spună tot ce știe fiecare despre cele 
vizitate, copiii emotivi încep să prindă curaj și toți sunt fericiți. 

Planificarea activităților extrașcolare în grădiniță se realizează la început de an școlar cu 
participarea cadrelor didactice.În proiectarea și organizarea lor se ține cont de următoarele: 

,,-combinarea activităților instructive cu un sistem de activități extracurriculare, 
-funcționarea obișnuită a clasei de elevi, astfel înt să creeze un mediu de învățare eficient prin 

articularea activităților extrașcolare la cele școlare, 
-construirea unui mediu educațional prietenos care să ofere posibilități de dezvoltare și 

manifestare fiecărui elev ca individualitate,,.  
Munca cu copiii nu se poate face la voia întâmplării, toate activitățile extrașcolare și 

extracurriculare trebuie bine gândite urmărind: tema,scopul, obiectivele, mijloacele metodele și 
evaluarea a ceea ce ai facut. 

În activitatea didactică am organizat excursii, vizite, plimbări  și am observat pe parcursul 
acestora că informațiile transmise de educator sau o altă persoană specializată au fost ușor reținute.  

Climatul în care s-au desfășurat a fost relaxant, pe placul celor mici.Acestea oferă celor mici 
posibilitatea de a se cunoaște mai bine, de a colabora cu colegii, părinții observă la rândul lor 
comportamentul copilului în alte iposaze dacât cel cotidian.Planificarea acestora s-a făcut în 
colaborare cu părinții și cu partenerii implicati:brutari, bibliotecară, dentist etc. 

Serbările ocupă și ele un rol important în activitățile curriculare. Aceasta este un prilej de 
emoție, bucurie, un moment pentru copil de ,,a se pune în valoare,,. Am considerat că la grupa 
mică este mai bine să înlocuim serbarea tradițională cu o activitate realizată împreună cu părinții, o 
activitate interactivă în care atât copii cât și adulții muncesc împreună și din grupa mijlocie să 
desfășurăm serbări tradiționale. Aceasta nu este o regulă, și la grupa mare am realizat activități 
împreună cu părinții foarte reușite. 
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Activitățile extracurriculare și extrașcolare sunt parte integrantă a procesului instructiv 
educativ. Acestea nu pot fi ignorate sau neglijate ci dimpotrivă trebuie să le acordăm o cât mai 
mare importanță și să le realizăm cu cea mai mare seriozitate. 
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Modalităţi active în predarea, învăţarea și evaluarea basmului cult, 

Povestea lui Harap-Alb 
 
 

Prof. Popescu Livia 
Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru” Bălcesti, Județul Vâlcea 

 
 
În procesul didactic al studierii literaturii române în şcoală se utilizează o variată gamă de 

metode şi procedee, oferite de practica şcolară tradiţională, fie de didactica modernă.  
 
Folosirea acestor metode şi procedee trebuie să fie determinată de realizarea unei învăţări active, 

proces în care relaţia învăţător-elevi să fie pusă sub imperativul activizării elevilor, învăţătorul 
îndeplinind rolul unui ghid competent şi abil, care să pună discipolii săi în situaţii concrete de 
învăţare prin efort propriu. Dezideratele învăţământului contemporan, modern ca viziune şi tehnică 
didactică, impun restrângerea drastică a expunerii ex cathedra a cunoştinţelor (cu alte cuvinte a 
predării de informaţii teoretice), chiar şi eliminarea definitivă a acesteia.   

Cu toate acestea, în anumite cazuri, determinate de natura dificilă a unor fenomene lingvistice şi 
de gradul dezvoltării psiho-intelectuale a elevilor, practica didactică face apel la unele metode 
verbale receptive, cu caracter predominant demonstrativ, potrivit cărora fiecare adevăr este explicat 
şi demonstrat logic sau experimental, ilustrând folosirea limbajului pentru transmiterea de 
cunoştinţe gata structurate. Este posibil ca unele metode tradiţionale, spre exemplu, modului 
inductiv tradiţional de transmitere a informaţiei, să li se imprime un caracter activ, în aşa-numita 
etapă a ,,comunicării’’ din lecţia tradiţional structurată. 

 
Comunicarea 
Este o metodă tradiţională de transmitere a informaţiei căreia i se poate imprima un caracter 

activ, chiar în cadrul modelului inductiv tradiţional, în acest caz, activitatea elevilor este dirijată pas 
cu pas de cuvântul învăţătorului şi constă în rezolvarea de sarcini mici, înlănţuite ,,într-o succesiune 
dată de raţionamentul inductiv al pedagogului. La concluziile parţiale şi finale elevii ajung, sub 
îndrumarea directă şi permanentă a acestuia, care le-a oferit pe parcurs situaţiile tuturor premiselor 
necesare, în ordinea gândită de el’’1.  

Dacă elevii, din diferite motive legate de capacităţile lor de înţelegere, nu pot ajunge să 
formuleze concluziile parţiale sau finale sugerate de demersul inductiv al profesorului, atunci acesta 
este acela care ,,comunică” generalizările, concluziile parţiale sau finale.  

 
Învăţarea prin descoperire 
Este considerată o metodă didactică modernă, cu toate că aceasta implică elemente întâlnite în 

metodica tradiţională (identificarea, conversaţia euristică).  
Cunoaşterea sau învăţarea prin descoperire este o modalitate de a face demersuri proprii pentru 

însuşirea de cunoştinţe. În procesul didactic, elevul observă, acţionează şi meditează asupra 
existenţei, dobândeşte noi informaţii şi desprinde noi semnificaţii despre acesta.  

Comparativ cu învăţarea prin transmitere, învăţare riguros dirijată, bazată pe intervenţiile altor 
persoane, cunoaşterea prin descoperire se bazează pe forţa personală de cunoaştere, pe 
instrumentele de cunoaştere pe care le posedă fiecare elev, este o cunoaştere individuală, bazată pe 

                                                 
1 Beldescu, G., Ortografia în şcoală, E.D.P., Bucureşti, 1973, p. 175. 
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autodirijare. Învăţarea prin descoperire îl obligă şi-l obişnuieşte pe elev să-şi însuşească metode 
proprii de cunoaştere şi investigaţie, de unde şi caracterul formativ al acesteia. După ce elevii vor 
citi basmul ,,Povestea lui Harap-Alb”, ei vor identifica situaţia perturbatoare,  forţele binelui şi pe 
cele ale răului întâlnite în operă, care-i sunt ajutoarele lui Harap-Alb, care sunt probele prin care 
trebuie să treacă eroul, cifrele magice specifice basmului, formulele de început, mediane şi finale 
din text, prin care naratorul păstrează atenţia cititorului etc.  

 
Lucrul cu manualul 
Este o metodă complexă, pentru că selectează, combină şi dozează, în funcţie de temele tratate 

şi de obiectivele instructiv-educativ-formative, diferite alte metode (conversaţia, demonstraţia, 
învăţarea prin descoperire, problematizarea, exerciţiile de diferite tipuri).    

Profesorului nu-i rămâne decât sarcina de a antrena elevii în efectuarea operaţiilor cognitive şi 
comportamentale în ordinea stabilită de manual.Lucrul cu manualul înlocuieşte momentele de 
expunere a profesorului, acestuia revenindu-i sarcina de a interveni cu explicaţii succinte doar în 
momentele dificile şi de a-i ajuta diferenţiat pe cei ce întâmpină greutăţi. Importanţa metodei este 
deosebită, având în vedere accentul pus pe învăţarea prin acţiune, ştiut fiind faptul că numai prin 
acţiune poţi învăţa să acţionezi, iar elevii reuşesc astfel să înţeleagă mai bine basmul. 

 
Metoda cubului 
În predarea-învăţarea-evaluarea didactică se pot combina metodele  tradiţionale cu cele noi. Una 

din metodele noi este şi metoda cubului. Aceasta constă în realizarea unui cub din carton. Pe fiecare 
faţă a cubului pot fi scrise întrebări referitoare la subiectul lecţiei, de exemplu:  

-Care este situaţia iniţială a basmului ,,Povestea lui Harap-Alb” 
-Care sunt personajele care simbolizează binele întâlnite în text? 
-Care este situaţia finală a basmului? 
-Care sunt încercările prin care trece Harap-Alb? 
-Care sunt personajele care simbolizează răul întâlnite în text?etc. . 
Elevul va răspunde întrebării care îi revine şi va da cubul mai departe. Metoda se foloseşte în 

lecţiile de consolidare sau în cele de evaluare a cunoştinţelor, iar eleviii sunt foarte deschişi către 
această latură ludică a învăţării. 

 
 
Bibliografie: 
 

 Beldescu, G., Ortografia în şcoală, E.D.P., Bucureşti, 1973; 
 Basm cult - Wikipedia 
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Componentele educației 

 

Prof. POPESCU LIVIA 
Liceul Tehnologic „ Petrache Poenaru”, Bălcești, jud Vâlcea 

 
 

Percepută ca fenomen si actiune socială, educația se manifestă printr-o multitudine de forme si 
dimensiuni. Exista și opinii contradictorii cu referire la aceasta delimitare tematică si functională, unii 
dintre pedagogi limitând componentele educatiei la un număr mai restrâns de domenii, spre exemplu 
germanul Paul Barth distingând numai trei asemenea componente ale educatiei: educația voinței, 
sentimentelor si spiritului sau G. Antonescu, sub influența lui Fr. Paulsen, o limitează la patru 
componente: educație intelectuală, morală, estetică si educatie fizică. In acelasi spatiu geografic I. 
Wagner delimiteaza patru componente sau cultivari, identificand educatia prin cultura, stabilind: cultura 
intelectuala, cultura emotionala sau a sentimentelor, cultura volitionala, cultura motrica si cultura 
corporala.        

Intr-un alt spatiu geografic, în Franta, R. Hubert si H. Gouhier, luand drept criteriu integrarea 
individului in societate si in viata, delimitau doua componente de educatie cu domenii distincte: educatia 
familiala si educatia publica, iar alti autori tinand seama de alte criterii desprind cinci componente ale 
educatiei: una intelectuala, alta morala, alta a sentimentelor, alta fizica si una practica sau manuala. 
Dupa alti autori componentele educatiei ar face referinta si s-ar regasi in spatiul fizic, cum ar fi educatia 
corpului si educatia sexuala, sau educatia etica, religioasa cu anumite subtipuri in functie de cultul sau 
biserica la care se face referinta, urmand educatia cetateneasca si educationala, educatia lingvistica, 
educatia stiintifica, educatia artistica, educatia manuala, educatia profesionala, educatia familiala, fiecare 
dintre aceste componente delimitandu-se in functie de domeniul de referinta, cu implicatiile evidente de 
ordin biologic, psihic si somatic asupra carora intervine educatia.     

Recent s-a desprins un așa-numit curent al pedagogiei sau al educației sau pedagogiilor noi care 
au ca obiect de analiza problematica lumii contemporane, între educație si aceasta realitate 
instituindu-se raporturi de intercondiționare.  

 
S-ar delimita în acest sens noile educații, cum ar fi:  
1. Educatia relativă la mediu sau educatia ecologica îsi  propune  să-l  conduca  pe  elev, deci 

pe viitorul  cetatean,  spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realitatii  (al carei 
fundament este  relatia  om-oameni-mediu), sa-l incite la participare, sa devina constient de viitor, 
de faptul ca viata generatiilor viitoare, calitatea ei, depind intr-o mare masura si de optiunile sale. 

2. Educatia pentru pace si pentru cooperare corespunde sirului de activitati educative de la 
simpla mentionare in clasa a nivelurilor diferite ale conflictului si ale problemelor internationale, 
pana la integrarea mai comprehensiva a cercetarii, predarii,  activitatii la toate nivelurile procesului 
educative, care are drept scop pregatirea oamenilor la  participarea sau consolidarea unei lumi mai 
drepte si a unei ordini sociale în care violenta directa sau structurala sunt reduse. 

3. Educatia pentru participare si pentru democratie este o directie noua a educatiei si este 
formulata pentru prima oara in cadrul manifestarilor unor sesiuni si seminarii premergatoare  
Anului International al Tineretului 1985 unde s-a discutat semnificatia triadei „Participare, 
Dezvoltare, Pace” si s-a subliniat cu  insistenta rolul participarii si dimensiunile semantice ale 
acesteia, si anume faptul ca prin participare se intelege nu numai posibilitatea de a desfasura o 
activitate creatoare, care face apel  la  capacitatea  totala a individului si care este socialmente utila, ci 
semnifica si sansa oferita tinerilor de a-si defini si delimita aspiratiile si nevoile, de a inova, de a dobandi 
capacitatea de autogestiune. Prin participare, tinerii  isi  pot exprima optiunile in domeniul educatiei, 
culturii, productiei, timpului liber. 
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4. Educatia pentru o noua ordine economica internationala studiază problemele care apar din 
interactiunea dintre tari diferite si culturi diferite,  de exemplu pacea, dezvoltarea, drepturile omului, 
mediul înconjurator; 

5. Educatia economica si casnica moderna rezulta din raporturile instituite dintre educatie si 
relatiile economice care se rasfrang in mod determinant asupra individului si colectivitatii, avand 
astfel un rol important in formarea omului, fapt ce ne obliga sa mentionam si sa evidentiem rolul 
educatiei economice in sfera noilor educatii. 

 
Caracterul omniprezent si omnipotent al educatiei, precum si raportul acestuia cu toate domeniile si 

sferele de activitate în continua lor evolutie si modernizare se desprinde din cele prezentate mai sus. 
Educatia devine un fenomen social în continua schimbare si transformare în functie de schimbarile si 
transformarile petrecute în subsistemele sistemului social.  

 
 
Bibliografie: 
 
- Joița, E, Pedagogie și elemente de psihologie școlară, Editura Arves, Craiova, 2003; 
- Toader,A.D, Psihologia schimbării și educația. Polarități și accente ale procesului 

educațional, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995. 
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Rolul activităților extrașcolare în formarea și dezvoltarea elevilor 

 
 

Prof. inv. primar Popescu Lorelai Iuliana 
 
 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performan 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceştia trebuie pregătiţi să înţeleagă şi să accepte provocările, să devină ei înşişi factori ai 
schimbărilor viitoare, acest lucru se realizează în cadrul activităţilor/ orelor din grădinţă/ şcoli, dar 
programul „şcoala altfel” propune un alt mod de a pregăti copiii pentru această lume, într-un mod 
practic, creativ, inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite şi interesante pentru ei.  
Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor şi a şcolilor, ci 
şi prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de o 
săptămână  „şcoala altfel,,. 

 Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor 
didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale  preșcolari/elevilor, să 
pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în 
curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.  În 
cadrul scolii activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri la 
nivel de clase sau între clase, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, 
parteneriate educaţionale cu diferite instituții. 

Printre activiățtile extrașcolare cele mai iubite și îndragite de copii se numara: excursiile, 
drumețiile, serbările, vizionarea de filma, a pieselor de teatru , a spectacolelor de magie. 

Prin participarea la aceste activități îi ajutăm pe copii să-și dezvolta abilitățile de comunicare, 
socializare, de dezvoltare a imaginației, memoriei si spiritului de echipă. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din gradinita si scoli presupune si forme de munca didactică 
complementara activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita si scoli in 
afara activitatilor obligatorii sau activitati desfasurate in afara scolii. Ele sunt activitati 
extracurriculare si se desfășoară sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice. Astfel, fără a nega 
importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, 
adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 
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În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 
la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decat să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus de 
toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că începând de la cea mai frageda varstă, copiii acumulează 
o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitățile de acest gen  cu o deosebita influență formativă, au la baza toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, în cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, 
preșcolarii și școlarii îșii pot forma sentimental de respect si dragoste față de  natură, față de om și 
realizarile sale.  

În urma plimbarilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație. Plimbările prin parc din aceasta 
primavară, frunzele de un verde crud,stolurile de pasari care s-au întors la cuiburile lor ,frumusetea 
deosebita a acestui anotimp le vor ramane în suflet celor mici, creându-le emoții estetice.La varsta 
prescolara și școlara mică, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură 
cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca și, cadre didactice, trebuie sa oferim în mod 
gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm activități educative 
privind protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului, a mediului de joacă, ocrotirea unor 
animale. 

Excursiile şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc 
locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 
trecutul şi prezentul ei. Prin excursi, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările de spectacole constituie o altă formă de activitate extracurriculară în școli și 
grădinițe, prin care copilul face cunostință cu lumea minunata a artei.  

Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează permanent la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informații, dar în același timp și un punct de plecare în organizarea unor 
acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive realizează completarea unor aspecte educative, stimulează si orientează, urmată de discuții 
pregatite în prealabil, pe lângă faptul că copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin faptul ca 
arta filmului dă copiilor iluzia realității. 

Cadrele didactice au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influență pozitivă în viața de zi cu zi.. 
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Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în școală, pe 
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de 
eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare,dar este necesar  a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în 
astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Prof. Berechet Aurelia Raluca,                                                          
Grădinița ”Floare de Colț”, București 

 
 
"Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să 

reprezinte viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în 
familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă."  John Denvey 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de 
cunoştinţe, acumulate de către copii în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 
formal) în practică, ceea ce oferă copilului deprinderi practice de a implementa în practică 
cunoştinţele teoretice acumulate.  Învăţămantul extraşcolar se realizează în grup sau individual în 
instituţii extraşcolare de stat şi private (centre, palate, case de creaţie, cluburi de creaţie tehnico-
ştiinţifice, centre ale tinerilor turişti, centre ale tinerilor naţionalişti, şcoli sportive de agrement etc.), 
în baza unor activităţi educative specifice, de către cadrele didactice în colaborare cu familia, 
unităţile socio-culturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret etc. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv sau nu, asupra dezvoltării lor. 

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se 
supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. Cadrul didactic are, prin acest tip de 
activitate posibilități deosebite să-și cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să 
realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal- pregătirea copilului pentru viață. Realizarea 
acestui obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de 
modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care 
dispune clasa de copii. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

 
Exemple de activități extrașcolare: 
 
Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale- organizate selectiv- 

constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. 
Acțiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în 

cadrul acțiunilor turistice, copiii își pot forma sentimental de respect și dragoste față de natură, față 
de om și realizările sale. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului, la educarea 
lui cetățenească și patriotică. Excursia reprezintă finalitatea unei activități îndelungate de pregătire a 
copiilor, îi ajută să înțeleagă excursiile nu numai din perpectiva evadării din atmosfera de muncă de 
zi cu zi  ci și ca un act de ridicare a nivelului cultural. 
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 Beneficiile activităților extrașcolare: 

 îi formează şi le oferă copiilor ocazia de a avea propria părere şi de a căpăta mai multe 
abilităţi de învăţare 

 activităţile extraşcolare se desfăşoară într-o atmosferă neformală, ceea ce contribuie la 
încheierea învăţării formale 

  îi ajută pe copii să-şi exprime emoţiile, să cunoască lucruri noi şi totodată să se simtă 
importanţi pentru societate 

 cursurile suplimentare reprezintă o oportunitate de a descoperi pentru sine acele activități 
care nu sunt incluse în programul școlar sau li se acordă prea puțină atenție în conformitate cu 
curriculum de studii 

 varietatea de activitate poate fi chiar cea mai bună metodă de odihnă și relaxare și dacă ne 
gîndim la faptul că odihna de acasă se rezumă la vizionarea televizorului sau jocurile computerizate  

 în centrele de artă, copilul beneficiază de un cerc suplimentar de comunicare 
 frecventînd aceste cursuri, copilul capătă mai mulți prieteni, întrucît, interesele comune îi 

apropie 
 înscrierea copilului la cursuri este o modalitate de a-i spori gradul de autoapreciere 
 activităţile extraşcolare le lărgesc orizontul de cunoştinţe şi le cultivă copiilor anumite valori 
 dacă copilul are ocazie să facă ceea ce îi place, el creşte intelectual şi moral.  

Urmărind formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative pro-active ale copilului, în baza 
aptitudinilor personale individuale, duce spre crearea perspectivelor de educare armonioasă, 
multilaterală a elevului, fapt care dezvoltă şi formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi 
trecerea de la nivelul mediu de educaţie la performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, 
deci, la formarea personalităţii de succes.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRĂDINIȚĂ 

 
 

Prof. înv. preșcolar CĂLȚUN ADRIANA 
Prof. înv. preșcolar CIOLOCOIU MIRELA 

Grădinița ”Căsuța cu povești” Orăștie, Județul Hunedoara 
 
 
”Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 

fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” M. 
Montessori ” 

Timpul liber al copiilor sta din ce in ce mai mult in atentia organizatorilor procesului de 
instruire si educare in scopul folosirii mai eficiente a acestuia in procesul educativ al tinerei 
generatii. Copiii, au nevoie, de activitati de joc, de dans, de sport. Este si motivul pentru care 
educatoarele trebuie sa acorde toata atentia bunei organizari a timpului liber al copiilor din 
gradinite, imbinand armonios, munca si invatarea cu distractia si jocul. 

Grădinița este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării preșcolarilor . 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

In cadrul activitatilor extracurriculare cu o deosebita influenta formativa sunt incluse toate 
formele de actiuni care se realizeaza in afara programului propriu zis : plimbari, iesiri in natura, 
excursii, tabere, serbari cu diferite ocazii, concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre 
gradinite, parteneriate scolare pe diferite teme, etc . 

In activitatile organizate in mijlocul naturii si al vietii sociale, prescolarii se confrunta  cu 
realitatea printr-o percepere activa, investigatoare, prin actiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul inconjurator, a unor zone geografice si locuri istorice.Ei  dobandesc o mare 
cantitate de informatii privind munca si viata omului in diferite cotexte isi formeaza reprezentari 
simple despre structura si conditiile de viata ale unor plante si animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor si frumusetilor patriei . In cadrul  activitatilor in aer liber, prescolarii isi 
pot forma sentimentul de respect si dragoste pentru natura, de ocrotire a speciilor pe cale de 
disparitie. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice,  – organizate selectiv – constituie  un 
mijloc de a intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru.        

Spectacolele, serbarile, vizionarile (teatrul de papusi) constituie o alta forma de activitate 
extracurriculara in gradinite, prin intermediul carora copilul face cunostinta  cu lumea minunata a 
artei. Aceasta forma de activitate il pune pe cel mic atat in calitate de actor cat si de spectator in fata 
unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum si in faptul ca se apeleaza in permanenta la 
afectivitatea copilului. .         
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Prin organizarea unor concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltam dragostea si interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
si personalitatea lor suferind modificari pozitive, putand usor depista tinere talente artistice in 
vederea cultivarii si promovarii lor. 

Concursurile sportive vin ca si o completare a activitatilor de educatie fizica, si ajuta la 
dezvoltarea psiho-motrica  a copiilor,cei mici participand cu multa placere . 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de 
activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune . 
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WORKSHOP-UL CA MIJLOC DE REALIZARE  
A ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE IN GRADINITA 

 
 

Prof. POP ELENA 
Liceul Tehnologic”Petre Mitroi” Biled, 

Grădinița PP Biled, jud. Timiș 
 

”Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” ( M. 
Montessori ” Descoperirea copilului „ Editura Didactica  si Pedagogica, 1977 ). 

 
In societatea contemporanǎ, în contextul unei viziuni holistice asupra educației , în care au loc 

schimbǎri în toate domeniile sociale, în care accentul trece de pe informativ pe formativ și de pe 
instrucție pe educație, școala trebuie sǎ gǎseascǎ mijloace eficiente de realizare a ei, dezideratul 
educatiei permanente devenind o realitate. . Educatia formalǎ și non-formalǎ trebuie sǎ contribuie la 
dezvoltarea personalitǎții libere a copilului și la integrarea lui în comunitate. Complementar 
educației de tip curricular,  este foarte importantǎ educația  realizatǎ prin activitǎți extracurriculare, 
adicǎ cele care nu sunt fixate de programa școlarǎ ,dar sunt conforme necesitǎților, intereselor și 
dorințelor și necesitǎților copiilor. 

Grǎdinița, ca instituție educativǎ,  are rolul de a continua educația copilului începutǎ în familie, 
de a forma preșcolarii din punct de vedere psiho-intelectual, fizic și socio-afectiv dar și de a asigura 
o bunǎ integrare socialǎ. 

Activitǎțile extracurriculare  sunt activiǎti complementare prin care se urmǎrește îmbogǎțirea 
informațiilor primite în alte activtǎți didactice, se cultivǎ interesul pentru altele, se stimuleazǎ și se 
valorificǎ aptitudinile, talentul, se susține comunicarea, se încurajeazǎ competiția, Prin activitǎțile 
extracurriculare desfǎșurate în grǎdinițǎ se urmǎrește completarea procesului didactic precum și 
organizarea plǎcutǎ  și utilǎ a timpului liber al copilului, toate contribuind la formarea personalitǎții 
lui. 

Activitǎțile extracurriculare organizate în grǎdinițǎ pot avea conținut cultural, artistic, spiritual, 
conținut științific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi activitǎți de joc, de participare la 
viața și activitatea comunitǎții locale, ca de exemplu: serbǎri tematice (Crǎciunul, 8 Martie, Sfârșit 
de an școlar, etc), concursuri în grǎdinițǎ sau între grǎdinițe (ex “Vine Iepurașul”,  “1 Iunie-Ziua 
Copiilor”etc, activitǎți de parteneriat cu alte instituții școlare sau locale (Poliția, Pompierii, Cabinete 
medicale, Instituții bancare,etc) workshop-uri, plimbǎri, excursii, vizite, expoziții, vizionǎri de 
spectacole, tabere. 

Dintre toate formele educației non-formale: workshop-uri, training-uri, seminarii, conferințe, 
cursuri de dezvoltare personalǎ, școli de varǎ, cel care se poate utiliza cel mai eficient la vârsta 
preșcolarǎ este  Workshop-ul.  

Workshop-ul este construit în jurul conceptului de educație non-formalǎ, bazat pe exerciții și 
experiențe și presupune implicarea activǎ a participanților la procesul de  învǎțare. 

Workshop-ul este definit ca o întrunire un aspect practic, la care participǎ un numǎr restrâns de 
persoane care au un scop comun, un interes de a lucra împreunǎ pentru a obține la final  rezultate 
concrete și care se desfǎșoarǎ pe o duratǎ scurtǎ de timp (2-4 ore, dar se poate extinde și pe 2-3 
zile). Fie cǎ e vorba de conceperea unui proiect comun, fie de creerea unor obiecte materiale, pe 
parcursul unui workshop participanții exersează anumite abilitǎți sub supravegherea unui facilitator. 
Rolul lui este de a se  asigura cǎ sesiunea se desfǎșoarǎ conform programului și de a ghida 
participanții pe mǎsurǎ ce aceștia îsi exerseazǎ aptitudinile, în vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite. 
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Workshop-ul este un important mijloc de realizare  a activitǎților extracurriculare în grǎdinițǎ. 
Iatǎ cateva motive pentru a le organiza și utiliza în grǎdinițǎ: completarea și aprofundarea 
cunoștințelor dobândite în alte activitǎți și experimentarea lor, ieșirea din rutinǎ, interacțiunea cu 
ceilalți copii și cu pǎrinții, precum și cu alti oameni bine pregǎtiți profesional și inspiraționali 
(medici, politiști, pompieri, educatori, psihologi,etc), recreerea preșcolarilor, creșterea încrederii în 
sine, educația pentru sanǎtate, implicarea familiei în viața unitǎții de învǎțǎmânt,                   
Procesul de colaborare cu parinții asigură atingerea scopului educațional. ceea ce învață copilul în 
gradiniță pierde din importanță și eficiență dacă parinții nu întăresc si nu valorifică programul 
educativ desfășurat în gradiniță. In acelasi timp nu trebuie neglijat rolul  acestor activități  în 
formarea caracterului colectivului, preșcolarii invață sa lucreze în grup, să colaboreze  , să accepte 
și să respecte părerile celorlalți.   

De aceea mi-am propus să desfășor pe parcursul mai multor  zile, în acest an școlar,  workshop-
uri  tematice:“Eu și lumea în care trăiesc”, „ Moș Craciun darnic și bun”,”Mamă dragă te iubesc!”, 
„Vine iepurașul!”, „Suntem copii din Europa !” , prin acțiunile cărora doresc să implic familiile 
copiilor de grupa mică în viața grădiniței, așa incât membrii acestora să devină parteneri activi în 
educația copiilor lor și să înțeleagă importanța integrării propriului copil în colectivitate încă din 
perioada preșcolară mică. Fiecare din acțiunile stabilite urmează să se desfășoare într-o zi (2=3 ore) 
în gradiniță , cuprinzând modalități de informare și de minimă formare a competețelor necesare 
realizării unei bune și corecte educații acasă , cât și prilejuri de a trăi emoțional alături de copii 
satisfacția dobândirii unor  priceperi și deprinderi, manifestată într-un cadru organizatoric specific 
grădiniței, eventual și festiv.    Modalități de realizare a workshop-uri vor cuprinde atât  activitati 
teoretice de informare cât și activități demonstrative cu părinții și preșcolarii și șerbǎri, șezǎtori, alte 
programe artistice în care părinții și invitații vor participa activ. In fiecare activitate vor fi  urmărite 
obiectivele și realizarea lor cât și atingerea unui feed-back prin expoziții tematice, albume, 
concursuri, etc.  

Conceperea si realizarea acestor  workshop-uri are ca scop consilierea parintilor privind o bună 
integrare a copilului in gradiniță, cunoașterea propriilor copii și aplicarea unor strategii educaționale 
corecte.   
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SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI CA MODALITATE DE FORMARE  

A ȘCOLARULUI PRIN COOPERAREA CU BISERICA 
 
 

Prof. înv. primar Gabriela Baba 
Școala Gimnazială Hârtop, jud. Suceava 

 
 
Realizarea legăturii reciproce dintre școală și biserică se răsfrânge pozitiv, în egală măsură, atât 

asupra rezultatelor activității instructiv- educative, cât și asupra atingerii scopului educației morale. 
Odată cu intrarea în școală, datorită conștiinței morale care începe să dirijeze conduita morală a 
elevului, acesta intră în stadiul cooperării și nu acceptă întotdeauna regula morală impusă de adult, 
ci o trece prin filtrul propriei sale conștiințe. Copilului i se formează aici diferite emoții și 
sentimente morale, i se educă și unele obișnuințe de comportare civilizată, exprimate în contextul 
relațiilor sociale cu alții.  

Pornind de la ipoteza că introducerea treptată a copilului în atmosfera spirituală nu poate avea 
decât rezultate benefice în adaptarea la noul mediu, am recurs la unele acțiuni comune școală- 
biserică. Activitatea ” Hristos a înviat!” a stârnit un ecou adânc în rândul elevilor, dar și al 
părinților. A fost realizată de elevii clasei pregătitoare și i- a făcut pe copii să- și  deschidă inimile și 
sufletele , să se apropie mai mult unii de alții, să fie mai buni, mai cinstiți și mai iubitori și să se 
ajute între ei. Copiii au reușit mult mai bine să cunoască importanța acestei sărbători, rostul ei în 
viața creștinilor, pregătirile deosebite ce au loc pentru cinstirea acestui eveniment.  

Prin Învierea lui Iisus noi înțelegem că dincolo de moarte este viață fără sfârșit. Acest eveniment 
ne vestește marea bucurie și speranță că viața a învins moartea, că Fiul lui Dumnezeu ne- a 
descoperit ”taina cea din veac ascunsă”, adică ne- a învățat să credem, cum să trăim, ce să facem, 
cum să fim iubiți de Dumnezeu și de oameni.  

Tot cu acest prilej, elevii au fost îndemnați să meargă la Sfânta Biserică, să fie buni și iertători. 
Bunătatea copilului se manifestă în relațiile cu cei din jur, față de care dovedește o dragoste și un 
atașament deosebit. Deci, prin natura sa, copilului i se pot forma sentimente religioase, el fiind 
receptiv la învățăturile adulților.  

Din perspectiva moralei creștine, Iisus a fost cel mai mare pedagog pe care l- a cunoscut 
omenirea. În propăvăduirea sa a îmbinat cuvântul cu fapta, a făcut cunoscut lumii binele, adevărul, 
dreptatea. Bun, blând și iertător, Mântuitorul a iubit și S- a jertfit pentru oameni, iar copiii au văzut 
exemplul de virtute, de sinceritate, de omenie și de bunătate, oferindu- le model celor ce vor 
mântuirea.  

În ultima parte a lecției, școlarii au aflat lucruri interesante despre Învierea Domnului Iisus 
Hristos, pregătirile ce au loc cu acest prilej, bucuria cu care sunt întâmpinați de preotul din sat în 
noaptea de Înviere, despre semnificația cântecului religios ”Hristos a Înviat din morți”. Deosebit de 
interesant a fost Coșul de Paști adus de elevi, iar bucatele din coș au fost împărțite între copii la 
sfârșitul activității. S- a scos în evidență semnificația ouălor roșii, a spălatului pe față cu monede și 
ou roșu, a salutului timp de 40 de zile de la Înviere, precum și a tradiției de a ciocni ouă roșii de 
Paști.  

Subliniind dezvoltarea caracterului drept misiune esnțială a școlii, Mihai Eminescu sesiza 
importanța biografiei lui Iisus Hristos pentru inimile unei omeniri veșnic renăscânde și adăuga: 
”Pentru a fi buni, pentru a se respecta unii pe alții și a- și veni unul altuia în ajutor au nevoie de 
religie.”    
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ACTIVITĂȚIILE EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL ACESTORA  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL LA COPIII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 
 

Prof. HALAȚI MARIA                                                                 
Grădinița cu P. P. Nr. 4                                                                 
Loc. Reghin, Jud. Mureș 

 

“Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari. Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

                                                                                                                             Maria Montessori 

Activitatea de cunoștere a mediului înconjurător, poate fi valorificată ca un ax al procesului 
intructiv-educativ, pentru că prin intermediul ei se realizează îmbogățirea și lărgirea reprezentărilor 
asupra realității obiective, sistematizarea și restructurarea cunoștințelor, formarea unor noțiuni 
simple, formarea capacității de exprimare, de relatare și modelare a unei atitudini corespunzătoare 
față de realitatea înconjurătoare. 

La vârsta preșcolară se poate vorbi doar de foarmarea unor premise ale unei viitoare viziuni mai 
largi despre lume și viață, întrucât perceperea obiectelor, a ființelor, a plantelor, din mediul 
înconjurător este încă redusă, ca și interpretarea acestor observații. 

Pentru a facilita contactul nemijlocit dintre copii și obiectele, fenomenele din natură și societate, 
grădinița organizează forme de activitate specifice, între care plimbările, vizitele și excursiile ocupă 
un loc deosebit de important. În timpul desfășurării acestor activități extrașcolare, preșcolarii sunt 
introduși treptat în cunoașterea unor elemente ale realității, care constituie totodată un izvor nesecat 
pentru dezvoltarea și conturarea personalității lor. 

Aceste forme de activitate constituie un cadru deosebit de valoros pentru exercitarea de 
influențe educative asupra copiilor, pentru cultivarea spiritului de cercetare, a curiozității și 
interesului lor spontan, pentru descoperirea de noi cunoștințe. 

Prin activitățiile organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, preșcolarii se confruntă cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, a 
fenomenelor din mediul înconjurător. Ei examinează cu atenție și curiozitate, răspunzând la 
solicitarea de a efectua analize și comparații, pentru a determina caracteristicile esențiale ale 
lucrurilor cu care vin în contact. Totodată observă sistematic unele fenomene ale naturii, în 
mișcarea și dezvoltarea lor, iar ajutați de educatoare sesizează unele cauze care le determină. Astfel, 
dobândesc o mare cantitate de informații despre munca omului, reprezentări simple despre structura 
și condițiile de viață ale unor plante și animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, 
cât și despre frumusețile și bogățiile mediului înconjurător. 

Activitățiile extrașcolare, organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, determină 
îmbogățirea treptată a bagajului cognitiv, precum și valorificarea acumulărilor realizate pentru 
stabilirea unor legături și relații, care conduc spre formarea încă din perioada preșcolarității, a unor 
premise ale viitoarei lor concepții științifice despre lume și viață, spre dezvoltarea tuturor 
capacităților lor de cunoaștere. 
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Cunoașterea mediului înconjurător este o componentă a educației multilaterale a copiilor de 
vârstă preșcolară și implicit o sarcină de bază a procesului instructiv-educativ din grădiniță, prin 
contribuția pe care o aduce la dezvoltarea intelectuală a copilului. În cadrul activitățiilor 
extrașcolare, mai exact a activitățiilor de observare, accentul cade pe transmiterea cunoștințelor 
despre mediul înconjurător. Însă, odată cu acest proces se îmbogățește vocabularul preșcolarilor, 
cele două aspecte fiind inseparabile. Ponderea mare pe care o dețin observările în cadrul 
activitățiilor de cunoaștere a mediului, se explică prin importanța acestora pentru cunoașterea de 
către copii a realității înconjurătoare. Subordonată direct valorii cognitiv-formative este valoarea 
ecologică a observării, valoare dată de deprinderile pe care ea le formează copiilor, în ceea ce 
privește ocrotirea și conservarea mediului ambiant.  

Din experiența mea didactică, în urma desfășurării unui număr mare de activități extrașcolare, 
observări la nivelul grupelor de preșcolari, am constatat faptul că dintre toate activitățiile 
desfășurate în grădiniță, observarea are cel mai pronunțat caracter științific, iar în vederea asigurării 
purității științifice a cunoștințelor, se impune o pregătire foarte atentă din partea educatoarei. 
Totodată am constatat faptul că în cadrul activitățiilor extrașcolare, observarea constituie mijlocul 
cel mai eficient, cel mai direct pe care îl putem și trebuie să-l formăm copiilor de vârstă preșcolară. 
La început, investigațiile lor sunt călăuzite de dragostea față de natură, iar mai târziu când vor 
ajunge la înțelegerea superioară a rosturilor pe pământ, dețin un mijloc, observarea, care îi va 
călăuzi cu responsabilitate față de mediul în care viețuiesc. 

Fiecare contact cu mediul înconjurător îmbogățește vocabularul copiilor cu cuvinte noi,  care 
denumesc lucruri și caracteristici ale acestora. Atât o excursie la pădure sau la grădina zoologică, 
cât și o plimbare într-un parc, prin împrejurimile grădiniței sau o vizită la un magazin, constituie 
prilejuri de exprimare simplă și directă de exersare a vorbirii sub toate aspectele. Astfel, în urma 
plimbărilor, excursilor și vizitelor, oraganizate în natură, prin mediul social, copiii pot reda cu mai 
multă fantezie și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desene și modelaj. 

Copiii care au învățat să admire parcurile cu flori, să asculte murmurul unui izvor, să observe 
viața unei insecte, obiceiurile unei păsări, vor deveni prietenii naturii, apoi protectorii ei. A-i învăța 
să cunoască, apoi să ocrotească și să iubească ceea ce au admirat nu este un obiectiv ușor de atins, 
dar care trebuie sa stea în atenția educatoarei atunci când preșcolarii sunt puși în contact direct cu 
viața. Concomitent trebuie să le dezvoltăm copiliilor simțul frumosului, să-i deprindem să caute 
permanent frumosul sub toate aspectele sale. 

În concluzie, copiii pot dobândi aceste însușiri prin participarea la toate formele de acțiuni 
turistice (acțiuni axate în principal pe viața în aer liber), care sunt în fapt, activități extrașcolare cu o 
evidentă influență formativă. 
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- Aniela Casetti, „Valorificarea Valențelor formative ale activităților turistice”, Revista 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 

Prof. Iojă Ancuța-Emanuela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani 

 

Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă 
care se desfăşoară în cadrul lecţiilor, în dezvoltarea armonioasă a copilului un rol foarte important 
avându-l și activitățile extrașcolare, care îi ajută pe elevi în formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare.  

Implicarea elevilor în activitățile extrașcolare poate duce la creșterea performanței școlare, 
aceștia formându-și astfel abilități practice diversificate și strategii adecvate de rezolvare a 
probleme. În plus, s-a observat că prin participarea la activități extrașcolare elevilor le crește stima 
de sine, iar prin implicarea activă le crește de asemenea sentimentul de împlinire.  

Activitățile extrașcolare contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi 
valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii 
performanţelor, iar în plan moral contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru 
cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare, aria de desfășurare a acestora fiind greu de delimitat. Acestea sunt realizate în 
afara mediului școlar cu o clasă sau mai multe clase de elevi ori în cadrul unor parteneriate cu mai 
multe instituții de învățământ. Printre cele mai frecvente activități extrașcolare se numără excursiile, 
drumețiile, vizitele la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de 
spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activitățile artistice, cluburile tematice, activitățile 
sportive, legate de protecția mediului.  

Activitățile extrașcolare generează capital social și uman și constituie un mediu formator mai 
atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se 
înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să 
aleagă să urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 
de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în 
rândul elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
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formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori). 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA COPIILOR  

 
 

PROF. MOCOFAN SIMONA-ANDREEA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 20 

DROBETA TURNU SEVERIN 

 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. Aceste activități au ca scop 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ.  

Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă 
spre acțiuni frumoase și valoroase. Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o 
permanentă schimbare, iar aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod 
practic, creativ, inovator. Formele de organizare sunt mult mai elastice, ingenioase şi cu caracter 
recreativ. Se oferă în acest fel câmp deschis manifestării spiritului de iniţiativă din partea copiilor. 
Pentru evaluarea rezultatelor se folosesc alte modalităţi decât în cadrul lecţiei. Ceea ce predomină 
este forma aprobării prin laudă, participării la expoziţii, popularizare şi evidenţiere, etc. 

 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Cele mai reprezentative activităţi extracurriculare sunt: excursiile, vizitele și manifestările 
cultural-artistice şi sportive. Excursiile şi vizitele se deosebesc de cele cu caracter didactic. 
Organizate la nivelul clasei sau unității de învățămâmt, cu participare benevolă, ele urmăresc 
lărgirea orizontului de cunoştinţe, familiarizarea copiilor cu frumuseţile naturale ale ţării noastre, 
asigurarea unor ocazii de recreere şi destindere. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi 
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific.  

Prin excursii cei mici îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a 
noi cunoştinţe. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice 
ale poporului nostru. Ele oferă copiilor  prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi  naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor.  

În concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. Activităţile extraşcolare, 
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bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 
 

PROF. MODREA MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 20, DROBETA TURNU SEVERIN 

 
 
Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, 

nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea 
politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care 
să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei de 3-6/7 ani. Procesul educaţional din 
grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Acestea 
sunt activităţi desfăşurate atât în interiorul grădiniţei, cât şi în afara acesteia şi poartă denumirea de 
activităţi extracurriculare.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce copiii acumulează în cadrul activităților.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării copiilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o 
lume dominată de mass-media şi ne referim la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca începând de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au 
la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităţilor 
organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin 
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acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer 
liber, în cadrul acţiunilor turistice, preșcolarii își pot forma sentimental de respect și dragoste față de  
natură, față de om și realizările sale.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul fiind dispuşi să acţioneze în 
acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator.         

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
*Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’ 
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Rolul activitatiilor extrascolare in procesul educational 

 
 

Profesor Invatamant Primar Moldovan Elena Rodica 
Scoala Gimnaziala Petros, Comuna Baru, Judetul Hunedoara 

 
 
Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-

un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale 
acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea 
elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va înteprinde , rolul discret al dascălului şi 
renunţarea la evaluări. Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului 
de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase.  
        Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 
descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar 
să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 
tinerei generaţii în actul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, 
realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. 
Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi la momentul potrivit. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 
Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-
o sursă educaţională.  

Activităţile extraşcolare au un rol important în cultivarea gustului pentru lectură, pentru carte. 
Elevii pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii, 
participând la lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere 
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creativă. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 
mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 
deosebite. În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date dascălilor următoarele 
îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 
promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. 
        Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi 
extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţional la desfăşurarea acestora. 

Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o funcţie complementară în raport cu instruirea şcolară. 
Este vital ca activitățile extracurriculare eliberate de constrângerile programei şcolare să se ghideze 
după principiile interdisciplinarității pentru a contribui în mod real la formarea deplină a 
personalităţii elevilor şi la pregătirea lor pentru viaţă. 

Experienţele trăite de elevi în afara lecţiilor au nu numai un caracter cognitiv ci şi moral-afectiv 
şi estetic. Integrarea acestor experiente presupune o îmbogăţire a culturii etice si estetice şi a 
noastră, cadrelor didactice. Ca activităţi complementare, cele extracurriculare, prezintă unele 
particularităţi ce se refera la participarea elevilor, la conţinutul și durata lor, la formele de 
organizare și metodele folosite. 

 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL -  

IMPORTANȚA APLICAȚIILOR PRACTICE  ÎN STUDIUL GEOGRAFIEI 
 
 

Prof. Nicoară Carmen Angela 
Specialitatea Geografie-Istorie 

Școala Gimnazială Petelea, Județul Mureș 
 
 
Geografia, ca parte a învățământului de cultură generală, are un important rol instructiv-

educativ. Paralele cu asimilarea și aplicarea adecvată a unor noțiuni, categorii și legi referitoare 
la cadrul natural și la cel social economic, aceasta dezvoltă în tineretul școlar dragostea fata de 
locul copilăriei, de țară de alte țării și popoare. Acest spirit de abordare joacă un rol important în 
interpretarea complexă, cauzală a fenomenelor geografice din țara noastră și de pe glob. 

Alături de istorie, limba si literatura română, Geografia României constituie baza 
învățământului național și prezintă, prin descrierea explicativă și forma sintetică a reprezentării 
cartografice a noilor peisaje geografice, imaginea transformării majore petrecute după anul 
1989. Actualitatea fenomenelor geografice la scară continentală și globală se poate regăsii în 
formarea unui sentiment de adeziune la structurile euro- atlantice, la valorile reale ale 
democrației. 

 În activitatea metodică a profesorului de geografie activitățile extrascolare precum 
observațiile în natură au un rol definitoriu în învățarea geografiei, în îmbinarea teoriei cu 
practica. Observațiile făcute direct în natură permit ca elevii să ajungă la reprezentări clare 
asupra obiectelor și fenomenelor geografice și să-și formeze, astfel, concepte și noțiuni 
geografice. Totodată, acestea formează la elevi deprinderea de a preciza raporturile de 
cauzalitate între fenomene, precum și corelațiile respective. Un rol deosebit în această direcție îl 
au excursiile școlare ca forme ale activității practic - aplicative. 

Valoarea instructiv - educativă a excursiilor este unanim recunoscută, acestea contribuie la 
dezvoltarea simtului de observație a elevilor, a interesului pentru geografie, a capacității de 
ințelegere a realității înconjuratoare. Acestea lărgesc orizontul geografic al elevilor și, în același 
timp constituie o formă de realizare a legăturii dintre teorie și practică. Pe lângă acestea, 
stimulează dorința de cunoaștere și înțelegere a fenomenelor din mediul înconjurator, sădesc 
sentimente de dragoste și respect față de natură și ajută la consolidarea cunoștințelor geografice 
predate în școli. Elevii pot înțelege mai bine noțiuni precum dezvoltarea durabilă, care 
înseamnă conservarea naturii pentru a nu priva generațiile viitoare de un mediu propice 
dezvoltării lor. 

Excursiile școlare contribuie la formarea în rândul elevilor a unor trăsături morale: 
patriotism, dragostea față de natură, respect pentru muncă etc, dezvoltându-le, totodată, spiritul 
de prietenie, voință, disciplină, inițiativă, precum și deprinderi gospodărești, practice, atât de 
necesare în viață. 

Prin cele prezentate mai sus se scoate în evidență importanța în procesul de predare – învățare a 
geografiei, a activiățtilor extrașcolare a aplicațiilor practice care sunt indispensabile pentru 
înțelegerea, perceperea corectă a proceselor și fenomenelor din mediul înconjurător. Studierea și 
cunoașterea de către elevi a orizontului local, a cadrului natural al județului, experiența practică 
transmisă prin excursiile tematice și aplicațiile de teren contribuie decisiv la pregătirea temeinică a 
acestora și lărgirea orizontului științific și teoretic. 

Excursia cu elevi ca activitate extrașcolară ne confirmă încă odată cât de adevărate sunt 
reflecțiile marelui geograf Simion Mehedinți, care spunea că “singura geografie care se lipeste 
de suflet nu e cea din cărți sau din prelegeri, ci aceea pe care o culege fiecare din intuiția directă 
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a naturii”. Parafrazând adevărul că “geograful atât știe cât a văzut”, am putea spune, cu atât mai 
mult, că “elevul va ști, întotdeauna, cât a văzut”. 

 
 
Bibliografie:  
 
LUCRARE METODICO - ȘIINȚIFICĂ PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC 

I - „RELIEFUL CA FACTOR ATRACTIV ÎN DEZVOLATREA ACTIVITĂȚILOR 
TURISTICE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC AL GURGHIULUI”, autor Nicoară Carmen 
Angela UBB Cluj Napoca, 2010. 
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"Şcoala Altfel"                                                                        
O săptămână  fără presiunea lecţiilor și temelor 

 

prof. înv. primar Popescu Maria 
Școala Gimnazială comuna Berislăvești, Județul Vălcea 

 
 

"Şcoala Altfel" a fost privită iniţial ca o săptămână pierdută, dar s-a dovedit a fi o săptămână în 
care s-au întărit relaţiile profesor – elev.   

Este o săptămână fără lecții, fără teme, fără sunetul soneriei ce anunță începutul sau sfărșitul 
orei, a lecţiei care trebuie parcursă în 50 de minute.  Nu se mai aude nici repetatul "Bună ziua, luaţi 
loc!" sau "Sunteţi liberi, bună ziua!". 

Copii sunt veseli, dornici să participa la orice acţiune, să experimenteze, să socializeze, sunt 
destinși, relaxați, fiind prezentă permanent atmosfera de veselie, de buna dispoziție.  

Programul şi-a propus implicarea elevilor şi profesorilor în ceea ce numim activităţi extraşcolare 
şi extracurriculare – o săptămână de şcoală altfel sau, tot aşa de bine spus, de vacanţă altfel, care ar 
avea drept scop dezvoltarea polivalentă a elevilor din preuniversitar.  

O săptămână în care se fac vizite la diverse obiective de cultură generală, se organizează 
concursuri sportive, de orientare turistică, excursii, drumeţii, activităţi culturale, de voluntariat, 
activităţi educaţionale privind sănătatea, educaţie ecologică, protecţia mediului, educaţie rutieră, 
etc.  

De asemenea, din cadrul acestor activităţi extracurriculare, nu poate să lipsească Biserica, în 
cazul în care Şcoala Altfel se derulează în vecinătatea unor sărbători, Crăciunul sau  Paştele. 

Această săptămână a fost primită cu bucurie și de părinți, pentru că în această perioadă nu mai 
trebuie să-şi facă timp liber pentru a-şi scoate copiii din casă. 

Scopul programului este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevi şi a cadrelor didactice în 
activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse, să pună în valoare talentele şi 
capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate. 

Pentru elaborarea proiectului extraşcolar şi extracurricular au fost solicitate şi propuneri ale 
elevilor, împreună cu cadrele didactice, ideile principale accentuându-se, cu deosebire, în cadrul 
şedinţelor comisiilor metodice. În acest sens, cadrele didactice au solicitat elevilor propuneri 
referitoare la program încă din primele săptămâni ale anului școlar.  Selecţia activităţilor se face la 
nivelul fiecărei unităţii de învăţământ şi chiar la nivel de clasă, dorindu-se plierea pe obiectivele 
comunităţii şcolare respective şi totodată implicarea în egală măsură a elevilor, cadrelor didactice şi 
a părinţilor în desfăşurarea corespunzătoare a programului preconizat.  

În complexitatea lor, activităţile sunt coordonate de un număr de cadre didactice, care trebuie să 
asigure supravegherea şi securitatea copiilor. Odată aprobat, programul devine obligatoriu, atât 
pentru elevi, cât şi pentru profesori, care vor participa la activităţi conform programului zilnic al 
săptămânii respective.        

Este o săptămână în care ghiozdanul se pune în cui. Nu este o săptămână opţională în ceea ce 
priveşte participarea elevilor şi a profesorilor la activităţi. 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE –  

FORME MODERNE DE INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE 
 
 

Prof. Maria Popescu -  
Liceul cu Program Sportiv, Galați 

 
 

Activităţile extracurriculare (în afara clasei) se înscriu în ansamblul formelor moderne de 
instruire şi educare, fiind complementare procesului de învăţământ ce se desfăşoară în clasă. De 
obicei, aceste activităţi sunt colective şi sunt organizate pe principiul liberului consimţământ, 
avându-se grijă să se evite încărcarea elevului. Poate partea de limbă nu e foarte ofertantă ca 
literatura, dar totuşi putem identifica activităţi în afara orelor de curs care să stârnească interesul 
elevilor şi în acelaşi timp să le cultive întrebuinţarea limbii române în mod corect şi armonios. 

De-a lungul anului şcolar trecut, împreună cu elevii mei, am încercat să ne „aplecăm” asupra 
limbii române în diferite feluri. Săptămâna cu programul Şcoala Altfel am folosit-o în acest scop. 

Printre multe metode ce pot fi folosite, voi exemplifica două dintre ele: 
a) Ateliere  
Ne vom referi la acele tipuri de ateliere/activităţi, legate de studiul limbii române în 

învăţământul preuniversitar. Indiscutabil aceste activităţi, alături de cercurile literar-artistice, aduc o 
mare contribuţie la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea 
interesului pentru folosirea unei limbi corecte şi nuanţate şi a pasiunii pentru artă în genere. Şcoala 
Altfel1 a fost programată în acest fel, abordând activităţi de tipul: 

 Corelarea elementelor de limbaj cu tehnica vocală sau perfecţionarea tehnicii de emisie sonoră 
pentru ca elevul să vorbească clar, tare în orice situaţie şi afi înţeleşi. Pentru aceasta am folosit 
exerciţii de dicţie de genul: Am o prepeliţă pestriţă cu paisprezece pui de prepeliţă pestriţi, e mai 
pestriţă prepeliţă pestriţă decât cei paisprezece pui de prepeliţă pestriţi.2 

 Pentru că trăim într-o perioadă în care calculatorul ocupă o mare parte din timpul elevului de 
gimnaziu şi liceu, am organizat activităţi cu tema Expresivitatea din  titlurile de emisiuni –
comentare (de tipul Curat murdar) în care li s-a cerut tinerilor să scoată figura de stil şi să o 
comenteze sau să explice semnele de punctuaţie acolo unde apar. În aceeaşi categorie, am inclus şi 
depistarea, comentarea şi corectarea greşelilor ce apar în presă sau în interviurile “vedetelor” 
autohtone. Plecând de la “succesurile” sau “almanahele” celebre, elevii au realizat un top al 
acestora, concluzionând că toate sunt rezultatul unei slabe pregătiri şi nu în ultimul rând a unei 
lecturi precare. Tocmai de aceea, la clasa a V-a A, clasă experimentală, am gândit şi activităţi cu 
titlul Călătorie prin curcubeu - A Demirgean în care am împletit lectura cu audiţia ajungând până la 
analiză morfo-sintactică sau realizarea de creaţii proprii la nivel imagistic şi lingvistic. 

b) Şezătoarea  
Şezătoarea se organizează cu o clasă sau cu clase diferite şi reprezintă o formă activă, 

recreativă, dinamică potrivită pentru realizarea obiectivelor propuse la orele le limbă şi comunicare. 
Eu am ales un grup de 15 elevi din clasele a X-a şi a XI-a ce s-au dovedit a fi mai apropiaţi de şi 
mai interesaţi de originile noastre ca popor şi nu în ultimul rând ca limbă. Astfel, am ales spre 
studiere limba veche a cronicilor şi a scrierilor bisericeşti de la începutul secolului al XIX-lea. Ca 
exemplu concret, am ales Mineiul lunii septemvrie(1805). Aici, tinerii au observat schimbările 
survenite asupra limbii române de-a lungul timpului la nivel fonetic şi lexical şi şi-au însuşit mult 
mai bine noţiunile de regionalis şi arhaism. 

                                                 
1 Vezi Anexa nr. 9. 
2 http://www.mamicamea.ro/educatie/exercitii-de-dictie.html#ixzz1qrT22NHM. 
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„LECTURA – PASUL PRIMORDIAL AL CUNOAȘTERII” 

 
 

Prof. Popescu Mădălina Ionelia 
Școala Gimnazială D. Rădulescu, Oarja 

 
 
O carte este o grădină, o livadă, o magazie, o reuniune, un însoțitor la drum, o multitudine de 

sfătuitori. Cartea este singurul izvor care dintotdeauna îți dă informația completă. Poți să te întorci 
la ea ori de câte ori vrei. 

În primul rând, lectura are un rol educativ atât la școlarii mici, cât și la adolescenți. Daca în 
clasele mici orele de lectură au drept scop imbogățirea vocabularului și îmbunătățirea cititului, la 
clasele mari lectura devine un mijloc de acumulare a cunoștințelor, elevul căpătând astfel o bogată 
cultură generală. Poate fi de asemenea o portiță de evadare către o lume a poveștii, o lume 
ficțională, propice visării și delectării de tip estetic. 

În al doilea rând, un tânăr care citește are posibilitatea de a-și dezvolta personalitatea într-un 
mod pe care și-l dorește, datorită învățăturilor desprinse din cărți. Spre exemplu, citind romanul 
,,Ion” al lui Liviu Rebreanu, tinerii pot identifica trăsăturile de caracter ale personajului eponim 
precum lăcomia, observând astfel traseul lui Ion spre dezumanizare și sfârșitul acestuia printr-o 
moarte tragică. Pe masura lecturării a multor cărți, tinerii își dezvoltă capacitatea de a-și exprima 
propriile păreri ce vizează anumite întâmplări, situații limită, alcătuindu-și astfel un set propriu de 
valori care să-i ghideze în viață. Poveștile stimulează dorinta de cunoaștere, imaginația și 
creativitatea copilului. Contextul narativ al basmului facilitează accesul copilului la cuvinte și 
expresii noi, permite întelegerea sensului unor cuvinte abstracte sau metaforice, dezvoltând astfel 
limbajul și gândirea. Imaginația și creativitatea joacă un rol important în viața copilului pentru că ea 
este cea care îl ajută pe copil să stabilească o legătură între lumea sa internă și cea externă, să își 
construiască propria imagine de sine și să dezvolte pe viitor strategii  de succes pentru rezolvarea 
problemelor și identificarea soluțiilor. 

Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de 
studiu individual și de muncă independentă, a capacității de a gândi creator, de a soluționa 
individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confruntă în anii de școală. 
Dintre creațiile literare în proză, basmele și poveștile au rămas de-a lungul veacurilor operele cele 
mai îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei și până aproape de adolescență. 
Valoarea instructiv-educativă a basmelor este deosebită. Ele aduc o prețioasă contribuție la 
dezvoltarea proceselor de cunoaștere, a proceselor affective,, la formarea trăsăturilor de voință și 
caracter, la formarea personalității copiilor. Alegerea cărților potrivite este doar un prim pas. Al 
doilea pas și tot atât de important este deprinderea lecturii, obținerea eficienței ei maxime în urma 
citirii unei cărți. Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care 
dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și 
limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de 
școală și familie. 

„Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit.” Dacă vom ști să trezim interesul 
elevilor noștri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și stimula în acest scop, vom crește generații 
care vor simți o „sete” permanentă pentru citit, pentru cunoaștere, pentru lărgirea orizontului lor 
cultural, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieții și activității lor, căci, așa cum spunea Miron 
Costin: „Nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților”. 
Imaginația este cel mai strâns legată de lectură, deoarece, ea prelucrează informațiile primite și le 
transfomă cu rolul de a îmbogății viața noastră interioră și exterioară. Se remarcă și o dezvoltare 
optimă a procedeelor imaginative, bazată pe exercitiul lecturării, mai ales a empatiei, astfel că 
putem ajunge foarte ușor să-i înțelegem sentimentele unu personaj doar citind o descriere.  
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Cartea îndeplineşte numeroase funcţii. Între acestea cea mai înaltă menire a cărţii e cea 
instructiv-educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post-universitar se 
bazează pe cartea-manual.Transmiterea sistematică şi cât mai completă a cunoştinţelor dobândite de 
omenire de-a lungul timpului prin stăruitoare eforturi nu se poate face decât prin intermediul şcolii, 
al cărţilor şcolare. Dar nu numai manualul are o funcţie instructivă. Drumul învăţării şi citirii unei 
cărţi n-are sfârşit; toate cărţile bune pot să ne înveţe câte ceva pe planul ştiinţei, tehnicii, artelor, 
moralei, comportamentului etc. Cine consideră că după ce a încheiat procesul de învăţământ în 
şcoală şi a obţinut o diplomă a încheiat totodată şi contactul cu cartea, acela a renunţat la ambiţia 
progresului. Efortul şi dorinţa spre lectură continuă sistematic, vizând o perspectivă, reprezintă 
condiţia oricărui succes personal. 

O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Toate 
celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor rămâne 
oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele lor tehnice.  Alegerea cărţilor potrivite este 
numai primul pas. Al doilea pas şi tot atât de important este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei 
ei maxime în urma citirii unei cărţi. Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un 
instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de 
gândire şi limbaj. 

Lectura în afara clasei lărgeşte orizontul cunoştinţelor primite în clasă. Este foarte important ca 
învăţătorul să ştie care sunt formele de îndrumare a lecturii în afara clasei.  

Cititul nu poate fi mărginit numai la exerciţiul citirii; înţelegerea mesajului prilejuieşte însuşirea 
unor cunoştinţe despre mediul înconjurător, a unor fapte, evenimente, întâmplări, absolut necesare 
în formarea şi dezvoltarea orizontului de cunoştinţe la elevi. 

Gustul pentru citit nu vine de la sine, se formează de către familie, grădiniţă şi în special de 
şcoală şi poate fi stimulat şi cultivat încă dela cele mai fragede vârste, astfel încât cartea să devină 
un prieten constant al copilului, izvor de înţelegere şi cunoaştere. Şcoala însă trebuie să funcţioneze 
ca o interfaţă între familie, societate şi şcolar. Instituţia şcolară are datoria de a îndruma şi a 
îmbogăţi universul cognitiv al elevului. În acest context lecturile suplimentare reprezintă materialul 
de bază, materia primă, suportul indispensabil în evoluţia intelectuală, facilitând integrarea 
şcolarului în viaţa socială. Îndrumarea lecturii elevilor este o acţiune dificilă şi de durată. Ea 
reclamă o temeinică documentare pedagogică şi o bogată cultură generală. 

Lectura sistematică şi bine îndrumată îi ajută pe elevi să-şi lărgească orizontul cunoştinţelor şi 
să asimileze mai uşor lecţiile, contribuie la dzvoltarea gândirii şi a limbajului. În munca de 
îndrumare sistematică a lecturii trebuie să se ţină seama de toate aceste considerente, precum şi de 
emotivitatea accentuată a şcolarului. Uneori, părinţii greşesc, atunci când, ignorând importanţa 
lecturii extraşcolare în vederea dezvoltării intelectuale a copilului, neglijează cu totul această 
lectură, considerând că basmele, povestirile, poveştile de aventuri sunt inutile sau chiar dăunătoare. 
În astfel de situaţii trebuie ca şcoala să sublinieze importanţa acestuia pentru stimularea imaginaţiei, 
pentru informarea copiilor şi, mai ales, pentru educarea voinţei, a curajului, a stăpânirii de sine şi 
pentru cultivarea unor sentimente nobile. 

“Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol mai mare 
decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată 
viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le citesc, copiii îşi 
formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite norme de conduită.” 
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
 

Prof. înv. primar POPESCU MIRELA 
C. N. I. Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se 
adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente și cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

Educaţia prin teatru desfăşurată chiar în teatru poate răspunde nevoilor atât ale teatrului, cât şi 
ale şcolii şi ale comunităţii locale. Activităţi specifice pot forma viitoarele generaţii de spectatori, 
pot sprijini prin mijloace alternative de educaţie dascălii în munca lor cu elevii,  reprezintă un 
mijloc de relaxare, informare, educație și terapie prin artă și cultură. 

Teatrul își propune ca, prin spectacolele sale, copiii și tinerii să se familiarizeze, cât mai mult, 
cu literatura română și universală și să își însușească noi elemente de cultură.  

Data:  mai 2018 
Clasa: a I-a B 
Denumirea activității: ”Prințul Fericit” după Oscar Wilde, un spectacol de Laszlo Vadas 
Locul desfășurării: Teatrul Anton Pann Rm. Vâlcea 
Obiectivele activității:  
 Îmbogățirea vocabularului prin povestiri pe marginea spectacolului de teatru; 
 Dezvoltarea creativității prin exerciții de imaginație a unui spectacol de teatru; 
 Înțelegerea construirii unui spectacol de teatru; 
 Înțelegerea rolului creativ al artistului. 
În  mai 2018, împreună cu  elevii și un grup de părinți am vizionat spectacolul ”Prințul fericit” 

după Oscar Wilde, la Teatrul Anton Pann din orașul nostru, Râmnicu Vâlcea. 
Totul a pornit de la un afiș pe care elevii l-au văzut pe panoul din fața teatrului, când ne 

întorceam de la un concurs de matematică... 
”Doamna, mergem și noi la teatru?” , ”Eu am citit povestirea și mi-a plăcut tare mult ... deși e 

destul de tristă...” au fost replici ce au urmat imediat... Și pentru că tot eram ”la fața locului” ne-am 
informat cu privire la zilele când are loc spectacolul, durata acestuia, actorii implicați în spectacol, 
prețul biletului și cum care este modalitatea de a ne planifica activitatea.  

Pregătirea activității: 
Am stabilit împreună cu elevii data și ora la care vom merge la teatru, după ce aceștia și-au 

consultat părinții, astfel încât să nu fie afectat pogramul școlar. Ba, mai mult, i-am convins și pe cei 
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din clasa a IV-a, care învață în tura de după-amiază în clasa noastră, să meargă cu noi la teatru. Am 
fost uimită de multitudinea de argumente aduse de elevii mei pentru a-i convinge pe cei mari... 

Am obținut aprobarea de la conducerea școlii, ne-am rezervat locurile și am strâns banii pentru 
biletele de intrare. Cu o zi înainte de a merge la teatru, am stabilit regulile de comportare civilizată 
pe stradă și în sala de spectacol, am scris și semnat procesul verbal. 

Desfășurarea activității: 
Entuziaști și fericiți, miercuri am mers la teatru... 
„Prințul fericit”, poate una dintre cele mai frumoase, dar și triste scrieri ale lui Oscar Wilde, este 

povestea unui prinț care-și găsește împlinirea după moarte. Povestirea ne vorbeşte despre prietenie, 
generozitate și dragostea nemărginită pentru ceilalţi oameni... Cu toate ca a fost scrisă cu mulţi ani 
în urmă, în ea se regăsesc multe elemente contemporane privind realitatea socială.  

Emoția este expresia în jurul căreia se poate clădi descrierea acestui spectacol. 
Emoție autentică, curată, vitală... 
Încheierea activității: 
Liniștea, concentrarea profundă din timpul spectacolului a fost alungată de multe comentarii: 
„Inima prinţului este acum la mine!", a spus cu bucurie în suflet Radu care la sfârşitul 

spectacolului a primit drept amintire o inimioară din hârtie de la actriţa-povestitor.  
„Acum, prinţul e fericit că în fiecare copil are o inimă. Iar copiii sunt buni, iar inima lor este de 

aur." au susținut câteva fetițe...  
Spectacolul a avut destule urmări pozitive... 
 Elevii au dezbătut multe subiecte la ora de lectură: 
 Ce  s-ar  fi  întâmplat  dacă : 
....în  timpul  vieții,  prințul  ar  fi  știut  cum  trăiesc  supușii  săi? 
 ....rândunelul  nu  ar  fi  poposit  pe  statuia  prințului ? 
 Când a fost prințul cu adevărat fericit: cât a fost în viață sau după aceea? 
 Nemulțumiți de finalul povestirii, au încercat un alt final...mai puțin trist. 
 L-au adus la viață prin realizarea unor tablouri cu materiale din natură: 
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii, iar feed-back-ul sa fie întotdeauna 
pozitiv.  
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Rolul activităților extrașcolare asupra dezvoltării armonioase a elevilor 
 
 

Prof. Popescu Motomancea Elena Aurelia 
Colegiul Național Spiru Haret, Tg-Jiu, jud. Gorj 

 
 
Este foarte evident faptul că, în contextul actual al societății, activitățile școlare nu mai sunt 

suficiente pentru formarea copilului. Tocmai de aceea activitățile extrașcolare au rolul de a-i scoate 
pe copii din cadrul formal și de a le facilita integrarea socială, de a le desăvârși personalitatea. 

Diversitatea activităților ce pot fi realizate în săptămâna „Școala Altfel” permit o învățare 
plăcută, relaxantă, în ritmuri diferite, o „evadare” din metoda clasică de predare-învățare și 
promovează valori și atitudini pozitive. Astfel, activități precum atelierele creative, spectacolele de 
teatru, vizitele la muzee sau în Grădini Botanice sau Zoologice, excursiile tematice sau taberele 
încurajează dezvoltarea unor aptitudini creative ale copiilor, le oferă acestora cadrul ideal de 
manifestare fără rețineri sau temeri, duc la formarea unor valori și atitudini precum solidaritatea, 
toleranța, încrederea în propriile forțe și în cele ale celorlalți, respectul, spiritul critic și de analiză, 
independența în acțiuni, etc.  

În lipsa catalogului, copiii se comportă și se exprimă liber, iar faptul că sunt antrenați în 
activități de grup în care trebuie să-și asume un rol și niște responsabilități, oferă ocazia chiar și 
celor introvertiți și mai puțin sociabili să se integreze, să se manifeste și să stabilească altfel de 
relații cu colegii și cu profesorii.  

Activitățile extrașcolare, care regrupează activități sportive, artistice, sociale, culturale, etc.,  
sunt un element important al vieții școlare, având multiple beneficii asupra dezvoltării elevilor, atât 
din punct de vedere al formării lor, al socializării, al valorizării, cât și prin insuflarea unor valori 
precum perseverența și simțul responsabilității. Dar, pentru ca activitatea să fie benefică elevilor, 
aceasta trebuie să le placă. Prin urmare, în momentul alegerii activităților de desfășurat, este 
recomandabilă consultarea cu aceștia. 

De-a lungul timpului s-au demonstrat efectele pozitive ale activităților extrașcolare asupra 
copiilor, fie sub forma unei stări de bine, fie printr-o mai bună adaptare școlară și socială, fie prin 
descoperirea și dezvoltarea unor noi talente, fie prin dezvoltarea sentimentului de apartenență la 
grup, dar mai ales printr-o creștere semnificativă a stimei de sine. Aceste beneficii pot să se explice 
fie prin climatul oferit de aceste activități, fie prin practicile oferite de profesorii care le-au propus, 
fie prin achizițiile dobândite, fie prin legăturile stabilite cu alți reprezentanți ai societății, asta în 
măsura în care multe dintre activitățile extrașcolare se realizează în parteneriat cu alte instituții, atât 
la nivel local cât și național – biblioteci, muzee, teatre, etc.  

Desfășurarea de astfel de activități, mai ales dacă ele au o anumită frecvență, contribuie, de 
asemenea, la dezvoltarea sentimentului de apartenență vizavi de școala lor. Ele favorizează efortul 
și perseverența, iar tinerii au tendința de a transpune în clasă aceste valori. Prin urmare, participarea 
la astfel de activități stimulează dorința de studiu și crește gradul de reușită școlară. La nivel 
individual, marele beneficiu este cel al descoperirii de noi talente, punerea în evidență a acestora 
precum și a intereselor personale. Excursiile și taberele au, de asemenea, un rol important în 
promovarea unor valori precum asumarea unor responsabilități, determinarea, perseverența, 
încrederea în sine, autodisciplina, încrederea în celălalt, creșterea stimei de sine, etc.  

Nu trebuie uitat un aspect foarte important pe care îl presupun aceste activități extrașcolare, cel 
al distracției. La urma urmei, elevii sunt copii care au nevoie și de latura distractivă care să le ofere 
plăcere, să-i facă să se simtă bine, confortabil, degajați și mândri de propriile realizări. Starea de 
bine a copilului se va reflecta ulterior în reușitele sale școlare, dar și în dezvoltarea de relații 
armonioase cu cei din jur, condiție necesară unei bune integrări ulterioare în societate, ca adult.  

Așadar, activitățile în afara clasei reprezintă ingredientul necesar pentru a asigura o educație 
completă a copilului. 

1413



 

Tabăra ca formă de activitate extrașcolară 
 
 

Prof. înv. primar, Popescu Natalia,  
CNI ,,Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

 
 
Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai multor 

elevi ce fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de  
egulă în perioada acanţelor şcolare. 

În funcţie de obiectivul pe care-l vizează, taberele de vară pot fi: 
o şcolare cu sejur de zi 
o de întremare a sănătăţii 
o de odihnă (recreere) 
o de formare într-un anumit domeniu de activitate. 

Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de comunicare şi 
interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într -un domeniu de activitate pentru care elevul îşi 
manifestă interesul. De asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de a oferta în 
forme variate cunoaşterea directă a realităţilorînconjurătoare printr -un program de activităţi 
organizat, dar flexibil şi adaptabil nevoilor educabililor vizaţi.  Indiferent de tipul acesteia, 
participarea în tabere este benevolă, fiind condiţionată doar de nota mare la purtareşi lipsa de 
corigenţe. 

Forme de activitate educativă în taberele de vară 
Sunt cunoscute mai multe forme şi metode de organizare a odihnei copiilor în taberele de vară. 
În continuare ne vom opri la unele dintre ele, mai des utilizate 
 

1. Jocul: 
  În literatura pedagogică şi cea psihologică locul este considerat o formă şi o metodă 

important îndezvoltarea copiilor. Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode 
mai ales înînvăţămîntul primar. Jocurile didactice pot fi clasificate în baza mai multor criterii: 

 După obiective prioritare: jocuri senzoriale(auditive, tactile, vizuale, motorii), jocuri de 
observare (a mediului natural, social, etc), jocuri de dezvoltare a limbajului, jocuri de stimulare a 
cunoaşterii interactive; 

 După conţinutul instruirii : matematice, muzicale, tehnologice ( de aplicaţii, de construcţii 
tehnice), sportive, literar-lingvistice; 

 După forma de exprimare: simbolice, sesibilizare, orientare, cuvinte încrucişate; 
 După resursele folosite: materiale, orale, pe bază de întrebări, pe bază de fişe individuale, pe 

calculator; 
 După regulile instituite: cu reguli transmise prin tradiţie, cu reguli inventate, spontane; 
 După competenţele psihologice stimulate: de mişcare, de observaţie, de atenţie, de memorie, 

delimbaj, de imaginaţie; 
 

2. Munca: 
Toate muncile în tabără sunt legate de autodeservire: copii vor trebui să-şi strângă patul, să 

facăserviciul în camera, să facă ordine în noptiere, să îngrijească teritoriul. Educatorii ar trebui să 
atragă atenţia şi să nu permită: copiilor să folosească obiecte ascuţite atunci când, deexemplu adună 
vreascuri pentru rug; copiilor mici să ridice sau sa care greutăţi; să nu fie pusă în pericol sănătatea 
copiilor; 

 
3. Excursia: 
Este o formă de activitate instructiv-educativă ce dă posibilitatea de a studia obiectele 

şifenomenele în condiţii natural sau în locurile unde se pastrează anumite colecţii(locuri istorice, 
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muzee,expoziţii, case memorial, instituţii). În cadrul taberelor de vară se organizează, de regulă 
excursii/plimbări în natură(pădure, grădina botanică, grădina publică, rezervaţii naturale). Excursiile 
organizate în taberele de vară le permit copiilor să se odihnească, să-şi întremeze sănătatea, să 
sedistreze. Ele sunt de scurtă durată şi se desfăşoară în temei în prima jumătate a zilei.  

Eficienţa instructiv-educativă a excursiilor depinde de respectarea unor cerinţe, şi anume: 
pregătirea educatorului şi copiilor pentru excursie; stabilirea în prealabil a conţinutului în raport cu 
obiectivele urmărite şi cu nivelul de dezvoltare a copiilor; crearea în prealabil a unui climat 
psihologic favorabil activităţilor pe care le implică deplasarea(obiective, conţinut, durată); 
respectarea cerinţelor activităţii concrete în timpul desfăşurării excursiei, precum şi valorificarea 
rezultatelor obţinute. 

 
4. Concursuri: 
Astfel de activităţi sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale 

ştiinţei tehnicii, artei. 
 
 
Bibliografie: 
 

      Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.;  
Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR  - POPESCU NELA 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ C-TIN. BRÂNCUŞI 

 
 

Dacă vrei să culegi după un an, îngrijeşte ogorul. 
Dacă vrei să culegi după zece ani, plantează un pom. 

Dacă vrei să strângi roadele după cincizeci de ani, educă oamenii. 
Proverb chinezesc 

 

Copiii reprezintă pentru fiecare dintre noi viitorul. De la primii lor paşi au nevoie de multă     
dăruire şi iubire. Încă din familie primesc ajutorul şi căldura de care au nevoie pentru a creşte şi a 
se dezvolta.Intrând în şcoală ,fiecare copil aşteaptă să fie descoperit şi  modelat după aptitudinile 
pe care el le are. Este greu pentru un cadru didactic să transmită volumul mare de cunoştinţe 
specific fiecărei discipline, să promoveze creativitatea şi totodată să formeze caracterul micilor 
elevi . 

Lecţia, oricât de bine ar fi concepută, pregătită şi realizată nu poate să permită acţiunea directă 
cu mediul înconjurător, să trezească emoţii şi să formeze convingeri durabile aşa cum o pot face 
activităţile extracurriculare. Acestea stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activităţi  
cum ar fi: muzica, sportul, poezia, pictura, dansul etc. 

Activităţile extracurriculare au un caracter interdisciplinar, oferind cele mai eficiente modalităţi 
de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. Ele contribuie la adâncirea şi 
completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor  liber. Activităţile extracurriculare oferă copiilor 
destindere,voie bună,încredere, dar şi posibilitatea de a se cunoaşte  mai bine,  de a se împrieteni.  
Prin aceste activităţi se dezvoltă gândirea critică, se stimulează imaginaţia şi se descoperă 
înclinaţiile fiecărui copil. 

 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare ce au anumite particularităţi: 
 

- participarea copiilor este facultativă, cadrul didactic poate interveni doar pentru a-i antrena 
pe copii la unele activităţi 

- conţinuturile lor se fixează în funcţie de interesele şi de dorinţele copiilor 
- formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi au caracter recreativ 
- evaluarea rezultatelor se realizează folosind aprobarea prin laudă şi evidenţierea participării   
 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme diverse: 
 

-   serbări şcolare 
-  excursii, tabere, drumeţii 
-  vizite la diferite obiective  
-  întreceri sportive 
-  concursuri pe diferite teme 
-  vânzarea unor produse realizate de copii 
 

Serbările şcolare organizate cu diferite ocazii ocupă un loc aparte în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Am organizat cu elevii serbări de Crăciun, la sfârşit de clasa I  sau de 8 Martie. 
Mereu au fost un prilej de bucurie, atât pentru copii cât şi pentru părinţii  invitaţi. Prin aceste 
activităţi s-a creat o atmosferă de bună dispoziţie,favorizându-se dezvoltarea copiilor din punct de 
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vedere fizic şi psihic. Emoţiile şi bucuriile comune, trăite cu prilejul organizării unor astfel de 
activităţi, contribuie la închegarea colectivului, la întărirea relaţiilor de prietenie între copii. 

În  excursii şi  tabere elevii pot deveni mai ordonaţi cu lucrurile lor, fiind departe de mame sau 
bunici, învaţă cum să se poarte la masă, cum să-şi facă toaleta zilnică, cum să se îmbrace în funcţie 
de vreme şi cum să se poarte cu colegul de cameră. Prin drumeţiile pe care le fac în pădure, învaţă 
să se orienteze după muşchiul copacilor, după muşuroaiele de furnici sau după soare, să folosească 
busola sau alte instrumente moderne de orientare. 

   În urma plimbărilor pe care le fac, elevii culeg plante, învaţă să le preseze, realizând ierbare, 
colecţionează insecte şi realizează insectare sau adună pietre pe care pictează cu plăcere. 

 Taberele în ţară şi în străinătate le permit elevilor să intre în contact cu cultura, cu tradiţiile şi 
obiceiurile altor oameni. Observă portul popular, gustă din bucatele zonei respective şi află istoria 
acelor locuri. Îşi exersează vorbirea în limba engleză şi constată că se pot exprima cu uşurinţă şi 
sunt înţeleşi de cetăţenii care îi primesc cu amabilitate şi căldură. 

   

 Am organizat multe excursii şi tabere din care elevii s-au întors cu amintiri de neuitat: 
- Excursii la Praid, la Târgovişte, la Salină, la Constanţa, la Braşov 
- Tabere în Bran, în Grecia, în Turcia,în Croaţia 
- Tabere de engleză la Valea Budului şi la Sărata Monteoru 
 

Vizitele la diferite obiective au avut rolul de a –i determina pe elevi să preţuiască trecutul 
istoric al neamului nostru, de a cunoaşte mai bine viaţa şi opera unor scriitori români sau de a 
descoperi tradiţii şi obiceiuri specifice diferitelor zone istorice ale ţării. 

Cu copiii am vizitat Muzeul Militar,Muzeul Grigore Antipă, Grădina Botanică, Grădina 
Zoologică, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Satului, Fabrica de pâine etc. 

Vizionarea unor spectacole de teatru sau operetă pot constitui o sursă importantă de informaţii 
care le deschide orizontul către lumea artelor. În fiecare semestru am mers cu elevii la spectacole 
organizate de Teatrul Ion Creangă, Teatrul Masca ,Opera Comică pentru copii şi Circul Globus. 

Concursurile organizate între şcoli sau clase îi stimulează şi le trezeşte dorinţa de a ştii mai 
mult.Concursurile « Mănânc sănătos », « Cel mai bun recitator », « Carnavalul personajelor », 
« Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă » s-au finalizat cu premii şi au contribuit la creşterea 
încrederii în forţele proprii. 

Opţionalul ales de mine la clasă  este Educaţie pentru cetăţenie democratică. Prin acest opţional 
urmăresc să fac educaţie, astfel încât să transform pe micul şcolar într-un bun cetăţean, 
transmiţându-i cunoştinţe care să-i permită să-şi dezvolte atitudini care să ducă la înţelegerea 
modului în care societatea trebuie să funcţioneze.  

Rolul şcolii este de a pregăti cetăţeni responsabili care să ştie să analizeze probleme 
controversate şi  să-şi exprime opinia.Prin aceste ore îi învăţ pe elevi să participe la viaţa 
comunităţii, să le pese de lumea în care trăiesc şi să dobândească abilităţi anteprenoriale. 

Am confecţionat la orele de educaţie tehnologică cu elevii felicitări, mărţişoare, brăţări şi 
coşuleţe pentru Paşte. Am vândut aceste produse împreună cu ei în Piaţa Moghioroş şi la Moll. 
Activitatea a fost organizată de Primărie şi Inspectoratul Sectorului 6. Am constatat cu această 
ocazie că elevi timizi la clasă puteau să negocieze cu adulţii pentru a vinde un produs, că le făcea o 
mare plăcere să vândă şi să încaseze banii, că îi convingeau cu uşurinţă pe cumpărători, ceea ce le-
a dat multă încredere în sine. Toţi banii au fost donaţi unor familii sărace din comuna Holbav, 
judeţul Braşov. 

În concluzie, activităţile extracurriculare sunt componente educaţionale valoroase şi 
eficiente,cărora cadrele didactice trebuie să le acorde atenţie, pentru că ele asigură o atmosferă 
relaxantă care permite stimularea creativă a elevilor. 

                   

Bibliografie: 
 

1. Aurel Caraşel şi Viorel Lazăr- 2007,,Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Ed.   
   Arves 
2. Constantin Cucoş - 2006,,Pedagogie”, Ed. Polirom, Iaşi    
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3. Mihai Stanciu 2003 ,Didactica postmodernă”, ED.Universităţii Suceava 
4. Mihai Stanciu 2003 ,,Introducere în pedagogie”, Ed. ,,Ion Ionescu de la  Brad”, Iaşi 
5.Gheorghe Tomşa 2005 ,,Psihopedagogie preşcolară şi şcolară”, Bucureşti  
6.Cernea Maria 2000 “Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarera procesului de 

învăţământ” Revista “Învăţământ primar” Nr.1 
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PUTEREA  JOCULUI 
 
 

PROF. POPESCU PAULINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BUHOCI 

 
 

“Dacă plănuim pentru un an, plantăm porumb! 
Dacă plănuim pentru un deceniu, punem copaci! 

Dacă plănuim pentru întreaga viaţă, educăm şi antrenăm oameni!” 
 

Scopul acestui proiect îl reprezintă dezvoltarea capacităţii de cooperare pentru realizarea unui 
produs prin îmbinarea frumuseţii cunoaşterii progresive a universului cifrelor ,cu nevoia de joc a 
copiilor; competenţele matematice reprezinta abilităţi de dezvoltare şi aplicare a unei gândiri 
matematice pentru a rezolva probleme in situaţii diferite. 

Obiective: 
- promovarea creativităţii, competenţelor elementare in matematică, stiinţe, tehnologii; 
- aprobarea conceptului de dezvoltare a invăţării pe tot parcursul vieţii, precum şi promovarea 

performanţelor şi preocuparea egalităţii şanselor; 
- implementarea invăţării in echipă; 
- dezvoltarea deprinderilor pentru creativitate, lucrul cu calculatorul, comunicare,  
- obţinerea unor modalităti de educare a unor aptitudini si capacităţi intelectuale foarte preţuite 

în lumea contemporană: îndemânarea manuală, imaginaţia,fantezia, creativitatea, intuiţia, vederea 
tridimensională, memoria, capacitatea de abstractizare, ingeniozitatea 

- găsirea unor metode de comunicare în triedul şcoală-părinţi-comunitate; comunicarea verbală 
impletită cu cea nonverbală; 

- obţinerea unui comportament prosocial pentru copii inhibati, pentru cei ce provin din grupuri 
dezavantajate, membri ai unor comunităţi etnice: rromi, copii ce provin din centrul de plasament, 
copii de religie penticostala în diferite forme; 

- armonizarea conţinuturilor invăţării cu activităţi proprii ale elevilor; 
- invăţarea în echipă, documentare si informare; 
Proiectul se va realiza prin: 
- achiziţionare de hârtie de diferite tipuri necesare activităţilor propuse: coli A2, hârtie 

creponată, carton colorat, 
- aplicarea diferitelor tehnici de lucru: colaj, tangram, origami, 
- vizionare documentare,C.D, care prezintă activităţi distractive matematice şi nu numai;  
- utilizarea figurilor geometrice mari si realizarea altora mici; 
- aplicarea unor teste de inteligenţă vizuală 
- confecţionarea unor  pliante şi postere cu mesaje matematice şi  popularizarea lor în rândul 

elevilor   
- prezentarea unor paradoxuri din viata reală; 
- teoria chibritului, scamatorii matematice si probleme care solicita isteţimea                                             
- organizarea unei expoziţii cu produsele realizate; 
- valorificarea celor mai reuşite produse, cu ocazia unor evenimente din calendarul activităţilor 

educative; 
- concursuri, scenete matematice, montaje literare; 
- realizarea de rebusuri matematice, sudoku, patrate magige, 
- vizite, excursii; 
- schimburi de experienţă; 
- portofolii; 
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Modalitatile de realizare sunt multiple.  
Amintim printre altele:observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea 

dezbaterea, lucrul în echipă, lucrul în perechi, braistorming- ul de grup şi individual, ciorchinele, 
turul galeriei, călătorie misterioasă in tara matematicii, posterul, tehnica blazonului, jurnalul grafic, 
vizionare C.D, prezentare de imagini foto,expoziţie foto şi  cu lucrările copiilor, prezentări ppt-uri, 

 
Rezultate preconizate 
- valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării 

proiectului; 
- stimularea interesului pentru studierea matematicii mai mult decât acele ore şcolare 
- implemetarea cunoştinţelor pe care aceştia deja le posedă prin participare la diverese activităţi 

atractive 
- modificarea percepţiei elevilor şi membrilor comunităţii asupra obiectului matematica; 
- antrenarea abilităţii de a lucra cu calculatorul pentru a deveni specialişti în ceva  
- obţinerea increderii pentru lucru în echipă, sî fie cooperativi, să fie cooperativi, să aprecieze 

ideile altora, cum să lucreze în comun, cum să prezinte informaţiile intr+o manieră cît mai atractivă 
când vorbesc sau comunică cu ceilalţi 

- creşterea interesului pentru activitati recreative matematice 
 
Demersul didactic cuprins în proiectarea curriculară se armonizează şi se întregeşte vizând 

însuşirea unui summum de cunoştinţe care pot oferi garanţia propulsării subiectului educat spre un 
alt nivel, superior din punct de vedere al cunoştinţelor, despre matematică . 
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Rolul învăţării prin cooperare,                                                          
pentru eficientizarea activităţilor extracurriculare - workshop 

 

Profesor  învăţământ primar Popov Anaida -                                               
Şcoala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”, Constanţa 

 
 
Motivaţia: 

Scopul educaţional al activităţilor desfăşurate în cadrul activităţilor extracurriculare şi a 
disciplinelor din aria curriculară Om şi societate, vizează formarea unui set de valori universal-
valabile cum ar fi: diversitatea, pluralismul, drepturile omului, justiţia socială, bunăstarea, 
solidaritatea etc.  

Activitatea metodică propune  schimbul de experienţă, prin abordarea temelor: 

- diseminarea informaţiei, cu privire la activităţile susţinute în şcoală, în cadrul Campaniei 
"Rescrie Viitorul"; 

- prezentarea unor metode de învăţare prin cooperare şi asigurarea unui schimb de experienţă 
constructiv, prin rezolvarea sarcinilor de lucru; 

- elaborarea unor materiale didactice utile, pentru susţinerea unor activităţi educaţionale 
extracurriculare. 

 
Obiectivele: 
1. Să aplice obiectivele, conţinuturile şi strategiile, pentru implementarea activităţilor  

Campaniei „Rescrie viitorul”, iniţiată de Salvaţi copiii; 
2. Să analizeze eficienţa utilizării metodelor  de învăţare prin cooperare, în cadrul demersurilor 

metodice educaţionale; 
3. Să asocieze metode adecvate conţinuturilor propuse în proiectul  „Rescrie viitorul”, pentru 

promovarea învăţării active. 
 
Resursele materiale şi de timp:  fişe de prezentare- metode, coli flipchart, coli A4, 

videoproiector, PC, prezentare PP, suportul informativ al Campaniei "Rescrie Viitorul", markere, 
timp – 30-40 min; 

 
Resurse procedurale: Exerciţiul de spargerea gheţii, Brainstorming, Gândiţi/ Lucraţi în perechi/ 

Comunicaţi, Turul galeriei, Eseul de 5’ 
 
Evaluare: 
a) nivelul implicării participanţilor: prin observare, interpretarea feed-back-ului oferit pe post-it-

uri; 
b) conţinuturi– argumentele formulate asupra eficienţei aplicării diferitelor metode; 
c) gândirea:  
- prin Eseul de 5 minute; 
- prin corelarea optimă a  metodelor şi a conţinuturilor, pentru formarea competenţelor propuse 

în cadrul scenariilor didactice proiectate; 
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Desfăşurarea activităţii: 
A1. EXERCIŢIU DE SPARGEREA GHEŢII: 
Fiecare profesor se va prezenta din punct de vedere profesional.  
 
EVOCARE: 
A.2 Prezentarea generală a programelor derulate la nivel mondial de Salvaţi copiii pentru 

susţinerea dreptului la educaţie  şi familiarizarea cursanţilor cu activităţile Campaniei „Rescrie 
viitorul”   

A3. BRAINSTORMING: „METODE DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE” 
 
REALIZAREA SENSULUI:  
A.4  Gândiţi/ Lucraţi în perechi/ Comunicaţi „CE METODE FOLOSIM?” 
Participanţii vor primi un set de metode de învăţare prin cooperare. Vor lucra în perechi şi vor 

preciza răspunsurile la întrebările: Participativă?/ Va fi vreun elev dezavantajat?/ Metoda contribuie 
la formarea competenţelor vizate?   

A.5 Organizaţi în echipe, participanţii vor corela metodele de învăţare prin cooperare 
conţinuturilor propuse prin activităţile Campaniei „Rescrie viitorul”, argumentând alegerea.  
Scenariile proiectate vor fi prezentate şi evaluate prin Turul galeriei. 

 
REFLECŢIE: 
A.6 Eseul de 5’- tema  “Contribuţia demersurilor didactice active la construirea personalităţii 

elevilor şi asigurarea şanselor egale de integrare socială”.   
Concluzie: Se vor citi 2, 3 eseuri. 
 
EXTINDERE: 
A.7 Participanţii vor completa un post-it, ce va oferi feed- back asupra eficienţei activităţii: 
Astăzi mi-am amintit că.... 
Astăzi am învăţat că..... 
Astăzi am înţeles că.... 
Astăzi m-am implicat...... 
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Educaţia formală, nonformală şi informală –                                               

oportunităţi de pregătire a elevului pentru viaţă 
 
 

prof. Popovici Adina 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Corlăteni, jud. Botoşani 

 
 
Cele trei forme ale educaţiei se diferenţiază doar din punct de vedere teoretic, ele funcţionând ca 

un complex, astfel încât ar fi o misiune destul de dificilă să stabilim graniţele dintre ele. 
Educaţia formală este suma acţiunilor sistematice şi organizate, care sunt proiectate şi 

organizate în instituţii specializate şi care urmăreşte finalităţi explicite. Scopul acesteia este 
formarea şi dezvoltarea personalităţii şi se realizează prin procesul de învăţământ. 

Educaţia nonformală este cea care are loc în afara instituţiilor de învăţământ, în spaţii care se 
află în relaţie de parteneriat cu şcoala. Există documente special elaborate, care prevăd conţinuturile 
şi obiectivele, ce au o largă flexibilitate, diferenţiindu-se în funcţie de sex, vârstă, categorii socio-
profesionale, interesul sau aptitudinile elevilor. 

Educaţia informală reprezintă procesele educative neorganizate, nesistematice, care nu sunt 
subordonate unor obiective şi finalităţi explicite, cu alte cuvinte, experienţa de viaţă a individului. 

Una dintre activităţile ce aparţin educaţiei nonformale este excursia pe care am organizat-o cu 
elevii clasei a IV-a în zona  Moldovei, la sfârşitul anului şcolar. Au participat toţi elevii clasei, iar 
scopul acestei activităţi a fost de a răspunde dorinţei şcolarilor de a călători şi de a petrece împreună 
timpul liber, desfăşurând activităţi recreative şi instructive, precum şi vizitarea unor locuri cu 
valoare  religioasă, culturală şi istorică. 

Această excursie a avut ca obiective educaţionale promovarea ideii de comunitate activă, prin 
valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, în vederea formării sentimentelor de mândrie 
naţională, amplificarea motivaţiei de învăţare prin activităţile de cercetare, educarea în spiritul 
protejării mediului înconjurător, promovarea unei atitudini de respect pentru natură, conştientizarea 
importanţei pe care o au manierele de comportare civilizată, dezvoltarea spiritului de echipă. 

Proiectul s-a desfăşurat în luna mai şi a cuprins atât excursia propriu-zisă, cât şi activităţile de 
pregătire a acesteia. Cu câteva săptămâni înainte de plecarea la drum, am considerat necesar să 
pregătesc minuţios elevii, în aşa fel încât obiectivele excursiei să fie îndeplinite într-o cât mai mare 
măsură. Astfel, elevii au participat la activităţi precum jocuri de rol, învăţarea prin joc, învăţarea 
prin descoperire. Au fost foarte încântaţi să îndeplinească sarcini precum: 

Scrie cuvinte sau desenează ce auzi, vezi sau simţi când priveşti….. 
Creează o poveste despre cetatea…. 
Desenează planul cetăţii/mănăstirii….etc. 
Excursiile tematice organizate dspun de multiple valenţe de informare şi de educare a copiilor. 

Ele sunt atractive la orice vârstă, deoarece se desfăşoară într-un cadru nou, produc bucurie, stârnesc 
interes, contribuie la acumularea de cunoştinţe, dezvoltă spiritul de observaţie. Au un conţinut variat 
şi mai complex decât activităţile organizate în clasă, mai atractiv, atmosfera este de voioşie, plină de 
optimism. O excursie presupune contacte între oameni, atitudini, comportamente şi trăiri specifice, 
contribuie la îmbogăţirea experienţei de viaţă a copiilor, răspunde la nevoia de evadare din rutină. 
Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând 
posibilitatea fiecăruia să se afirme după posibilităţile sale. 

Totodată, participarea efectivă şi totală în activitate angajează şi copiii mai timizi, îi temperează 
pe cei impulsivi, stimulează influenţarea reciprocă, contribuie la formarea colectivului de elevi. 

Prin faptul că, în asemenea activităţi, se supun de bună voie unor reguli, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are prin acest tip de activitate 
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posibilităţi deosebite să-şi cunoască şcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Motivul pentru care propun această activitate este complexitatea ei. Nu este doar o simplă 
excursie, este un proiect bine gândit şi structurat pe etape complexe, care au presupus implicarea 
concretă a elevilor, a profesorilor şi a părinţilor, precum şi o abordare interdisciplinară şi chiar 
transdisciplinară. 

În urma analizării chestionarelor completate de către elevii participanţi la activităţile proiectului 
şi din discuţiile purtate cu părinţii acestora, am constatat un grad mare de satisfacţie, atât în ceea ce 
priveşte organizarea, locurile vizitate, cunoştinţele dobândite, cât şi în privinţa atmosferei relaxante, 
de bună dispoziţie din timpul excursiei. Părinţii au adus mulţumiri şcolii pentru organizarea 
activităţii şi şi-au manifestat dorinţa de a continua proiectul în vacanţa mare şi în anii şcolari 
următori. Dintre părerile elevilor, consider relevante două: „A fost foarte frumos în excursie că 
parcă eram o familie mare şi veselă plecată să exploreze locuri necunoscute” şi  „ În excursie am 
învăţat mai multe despre istoria noastră decât din toate filmele pe care le-am văzut”.  

Părerile părinţilor au evidenţiat entuziasmul cu care povesteau copiii, la întoarcerea din 
excursie, despre locurile vizitate, despre prieteniile care s-au legat, despre modul în care şi-au 
cunoscut colegii şi profesorii altfel decât în sala de clasă. 

Consider că acest proiect este un adevărat exemplu de modalitate în care se pot îmbina teoria cu 
practica, utilul cu plăcutul şi distracţia cu acumularea de noi cunoştinţe. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în grădiniţă 
 
 

Educatoare Portik Laura 
Grădiniţa P. P. Nr. 1 Reghin 

  
 
Activitatea didactică din grădiniţă şi implicit şi intregul proces educativ din grădiniţă cuprinde, 

pe lângă activităţile obligatorii, şi activităţi complementare care se desfăşoară şi în afara spaţiului 
educaţional a grădiniţei, dar care au şi ele un scop educativ. Aceste activităţi se desfăşoară sub 
îndrumarea atentă a educatoarei, sunt concepute, gândite de către aceasta, dar sunt relizate şi cu 
sprijinul şi suportul părinţilor şi au ca rol îmbunătăţirea şi creşterea experienţelor de cunoaştere ale 
preşcolarilor prin acţiune sau prin participarea la diferite activităţi în medii diferite. 

Aceste activităţi au o deosebită influenţă formativă şi pot fi sub forma unor: plimbări, excursii, 
drumeţii, vizionare spectacole, serbări, vizite, concursuri. 

Excursiile, drumeţiile organizate în mijlocul naturii îi pun pe copii în contact direct şi nemijlocit 
cu natura, cu realitatea înconjurătoare.Ei pot observa în mod direct, clar, obiectiv plante, animale, 
diferite medii de viaţă, fenomene, reuşind astfel să-şi formeze o imagine clară, corectă, reală, 
detaliată a fenomenului,lucrului, obiectului, vietuitoarei etc observate, formându-şi reprezentări 
corecte şi totodată şi trainice. Exemple de drumeţii: „Pe cărările toamnei”, „In livadă”, „Primăvara 
în grădină”. 

Totodată aceste excursii, drumeţii le pot forma preşcolarilor sentimentul de respect, dragoste şi 
grijă faţă de natură, plante, animale, munca omului, faţă de om şi realizările lui. 

Copilul este îndrumat în cadrul acestor noi experienţee să admire natura cu toate elementele ei 
componente: fluturi, flori, copaci, păsări, insecte, murmurul pădurii, foşnetul frunzelor, albastrul 
cerului, munca insectelor pentru a-şi aduna provizii, cuibul unei păsări ciripitul păsărilor etc., ei 
fiind sensibilizaţi totodată de toate acestea astfel încât să devină mai atenţi,receptivi la tot ce se 
întâmplâ în jurul lor, să fie mai apropiaţi faţă de mediu şi să aibă o atitudine corespunzătoare faţă de 
acesta. 

Excursiile contribuie totodată şi la dezvoltarea şi sensibilizarea copilului în redarea unei imagini 
din natură prin intermediul desenului, picturii sau modelajului, fiind mai atent la detalii precum 
formă, culoare, proporţie, poziţionarea elementelor, echilibru lucrării. 

Contactul direct şi nemijlocit cu mediul îi determină pe preşcolari să fie mai receptivi faţă de tot 
ceea ce ne înconjoară, ei astfel îşi însuşesc un set de valori care îi vor determina să contribuie la 
protejarea mediului şi îmbunătăţirea stării acestuia, la respectul şi grija faţă de vieţuitoare. 

O altă activitate extracurriculară sunt şi vizitele la diferite instituţii, locuri, domenii etc, care 
sunt şi ele un mijloc de îmbogăţire a experienţelor de cunoaştere a preşcolarului şi care au ca şi rol 
intuirea şi preţuirea adevăratelor valori culturale, istorice, naţionale locale etc. 

Vizionările şi spectacolele sunt alte activităţi extraşcolare care îl conduc pe copil într-o altă 
lume, în lumea minunată a artei, a frumosului exprimat prin artă. Chiar dacă uneori aflat doar în 
rolul de spectator valorile acestora sunt incontestabile, fiind o sursă inepuizabilă de inspiraţie, de 
sensibilizare, de îmbogăţire spirituală apelând în permanenţă la afectivitatea copilului. Toate aceste 
vizionări de filme, spectacle, piese de teatru etc. constituie o sursă de informare şi creează totodată 
şi o stare de confort, de bună dispoziţie, relaxare.Rolul educatoarei este acela de a alege 
spectacolele, piesele de teatru care au o influenţă pozitivă asupra dezvoltării preşcolarilor. 

Serbările sunt şi ele un izvor nesecat de satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor din punct de vedere psihic şi emoţional. Importanţa lor constă în conţinutul lor 
artistic prezentat, atmosfera de sărbătoare precum şi dezvoltarea dragostei faţă de artă şi frumos. 

Concursurile sunt  alte activităţi extracurriculare care urmăresc dezvoltarea dragostei şi 
interesului copiilor pentru frumos, sensibilizarea şi dezvoltarea personalităţii lor, precum şi au rolul 
de a depista anumite talente artistice, aptitudini deosebite pe care le au preşcolarii. 
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Toate aceste activităţi extraşcolare: excursile, serbările, concursurile, vizitele sunt apreciate atât 
de către copii cât şi de ceilalţi factori educaţionali dacă: 

-au rolul de  adânci şi lărgi procesul de cunoaştere al copiilor; 
-dezvoltă şi valorifică interesele copiilor; 
-constituire un alt mijloc de petrecere a timpului liber într-o atmosferă relaxantă, plăcută; 
-copiii se pot manifesta liber în limita bunul simţ şi respectănd normele de comportare 

civilizată; 
-au un impact pozitiv asupra muncii în grup; 
-contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
Toate activităţile extracurriculare organizate şi desfăşurate de către cadru didactic vizează un 

aspect în educarea preşcolarilor, fie însuşirea unor reguli de comportare, fie a unor cunoştinţe, fie 
formarea unor abilităţi etc, dar dacă sunt bine organizate cu ţinte bine stabilite atuci aduc un 
beneficiu procesului educaţional având o influenţă pozitivă asupra dezvoltării educabililor. 
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Rolul activităților extracurriculare în educația copiilor 
 
 

Porumb Maria 
Şcoala Gimnazială ,,Stroe S. Belloescu” Bârlad 

 
 
Modelarea, formarea si educația copilului cere timp și dăruire. 
Ca părinte, ești responsabil pentru a-i asigura copilului tău un camin stabil si armonios, o bună 

creștere și educație. Orice părinte știe că educația copilului său reprezintă piatra de temelie pe care 
se va susține întreaga sa personalitate și viață. Educația extracurrriculară (realizată dincolo de 
procesul de învățămant) își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. 
Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începand de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de 
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a 
aptitudinilor. Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea criticaă și stimulează 
implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al 
asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă și cea comportamentală. 

Activități de ecologizare, Au ca scop promovarea activităţilor 
de ecologizare şi impactul pozitiv al acestora asupra mediului 
înconjurător, dezvoltarea imaginaţiei și creativităţii elevilor în 
conceperea de postere/afişe/colaje/eseuri privind aspectul planetei 
în prezent și viitor precum și implicarea directă a elevilor și 
profesorilor în activităţi de ocrotire, infrumusețare și îmbunătățire 
a calității mediului. 

Rezultate, - trezirea interesului elevilor pentru activități de 
protecție a mediului în special și acțiuni de voluntariat în general; 

-creşterea gradului de conştientizare privind problemele de mediu; 
-dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a ocroti natura; 
-cultivarea spiritului de prietenie şi colaborare; 
-sensibilizarea comunității asupra problemelor de mediu. 

 
Activități de educație rutieră, cu scopul de a 

intensifica activitatea de sprijinire a copiilor în 
dobândirea de cunoștințe, capacități și deprinderi 
care să-i permită adaptarea cu ușurință la condițiile de mic pieton. 

Rezultate, - Cunoaşterea şi utilizare noţiunilor de educaţie rutieră; 
-Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a respecta şi de a aplica regulile de 
circulaţie învăţate; 

-Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor rutiere; 
-Aplicarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice; 
-Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prietenie 

Expozițiile reprezintă pentru elevi cadrul şi mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a 
potenţialului creative, prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi cea artistică şi 
delicateaţea comportamentală, lucrând cu pensula sau cu creioane colorate, elevul manifestă o 
atitudine de uimire în faţa propriilor produse. 
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Vizitele la muzee, la expoziții, în diferite locuri cu încărcătură istorică, la case memoriale 
 se pot constitui în adevărate modalități de a cunoaște și prețui valorile țării. 
Excursiile au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși ceea ce elevii 

au acumulat în cadrul activităților. 

Jocul de rol, inclusiv teatrul în viața copilului are un efect benefic pentru aceștia deoarece 
stimulează tipuri variate de gândire: logică, algoritmică, combinatorică, probabilistică, inductive, 
lingvistică, etc. 

Elevii experimentează din multiple perspective 
receptarea şi emiterea unui mesaj. Caracterul său 
formativ, stimulator şi interactiv contribuie la apariţia 
unor deprinderi, care le permit acestora să înţeleagă 
mai bine situaţiile întâlnite în viaţa cotidiană.  

Avantajele sale sunt numeroase: activizează din 
punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional; asigură 
problematizarea unei situaţii, sporind gradul de 
întelegere şi participare activă; pune în evidenţă 

modul corect sau incorect de comportare în anumite contexte; este una din metodele eficiente de 
formare rapidă si corectă a convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor. 

Competițiile sportive, antrenare, pregătire pentru viață, disciplină și reguli stricte, sănătate fizică 
și tărie de caracter,  dezvoltare armonioasă atât fizică cât și psihică,  lucrul în echipă şi încredere în 
sine,  înțelegere între coechipieri și fair-play. 
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Arhitectură și urbanism, Scopul educației urbane este de a le dezvolta tinerilor curiozitatea față 
de oraș, de a le stimula ”privirea urbană” și o mai bună înțelegere a spațiului urban, a relațiilor 
sociale dintr-un oraș, de a încuraja implicarea civică, protejarea și îmbunătățirea spațiilor publice. 

Rezultate, 
 - familiarizarea copiilor cu exemple pozitive şi concrete de 
arhitectură, dar şi cu rolul social al arhitecturii şi al arhitectului. 
- familiarizarea elevilor cu noţiuni de arhitectură şi urbanism, 
prin observarea directă şi aplicarea creativă a acestora de către ei 
- Trezirea interesului către mediul construit 
- Familiarizarea cu arhitectura contemporană  
- Creșterea accesibilității la cunoașterea și înțelegerea valorilor 
culturale ale orașului prin: activare urbană, structurarea unei 
arhive de poveşti şi naraţiuni locale, implicarea activă a 
generaţiei tinere şi comunităţii locale, interacțiunea actorilor locali, înţelegerea şi conştientizarea 
relaţiei acestora cu spaţiul public, reflectarea intereselor lor şi implicarea în viitoare acţiuni 
culturale, sociale, creative şi inovatoare. 
- Responsabilizare civică 

Muzica și dansul, Muzica şi dansul sunt două dintre activităţile care atrag atenţia copiilor încă 
de la vârste foarte mici.  

Muzica şi dansul nu ajută doar în terapia comportamentală, ci contribuie efectiv la menţinerea 
stării de sănătate a copiilor. 

Prin intermediul acesui 
festival elevii și-au exprimat 
bucuria, speranţa, toată gama 
emoțiilor pe care le putea trăi 
în prezența spectatorilor. 

Rezultate,  
- dezvoltarea interesului 

pentru mişcarea expresivă şi 
formarea unui limbaj motric 
expresiv, plastic şi estetic 

 
- dansurile contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice(cognitive, afective, volitive) precum 
şi a componentelor personalităţii 
- stimularea interesului şi motivaţiei pentru practicarea valorilor artistice din domeniul muzical si de 
dans;  
- Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter prin muzica si dans; 
- Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spaţiul competiţional şi de cooperare cu membrii 
grupului prin organizarea pe echipe si formatii de muzica si dans; 
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Rolul activităţilor extracurriculare în procesul educativ 

 

PROF. POTIRNICHE ELENA MADI 

 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 
specific fiecărei sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de 
vedere intelectual, moral, artistic, fizic. 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea 
influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale. 
Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educative plasate în 
cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod 
particular pentru fiecare persoană. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 
achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 
verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale. Accentul este pus 
acum pe aplicarea practică, al cărei rol este de a consolida informaţiile, de a forma deprinderile, de a 
dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, 
ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intellectual 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 
şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare 
obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente 
recreative. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
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extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.  

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi.  

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

1. Serbările şi festivităţile 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 
Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, 
contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. 
Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în 
atmosfera festivă creată cu acest prilej. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în 
mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, 
memoria, gustul pentru frumos. 

2. Concursurile şcolare 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, 
având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 

Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă. 

3. Excursiile şi drumeţiile 

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor 
cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 
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Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate 
deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor.  

Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspect ale vieţii 
(istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 

Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă 
posibilitatea unei evaluări temeinice. 

4. Vizitele 

Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice 
constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. 
Toarte acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează 
în cadrul lecţiilor. 

5. Vizionările 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o 
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 
activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o 
îndrăgească. 

Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi de cadrele didactice în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;  
 optimizarea procesului de învăţământ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. Potlogea Monica, limba și literatura română 
Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ,,Țara Bârsei”, Prejmer 
 
 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele, excursiile, concursurile şcolare etc. 

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, 
vizionând spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, 
cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc. 

Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 
situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în 
funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia. 

În perioada ,,Școala Altfel”, elevii Colegiului Țara Bârsei îi invită pe colegii lor din școlile 
gimnaziale să ia parte la o demonstrație de preparare a produselor de patiserie în laboratorul 
propriu. Asistați de profesori, elevii pregătesc diferite produse de panificație pe care le servesc 
colegilor mai mici.  

Clinica veterinară a colegiului este și ea deschisă pentru cei care doresc să o viziteze și să 
urmeze specializarea de technician veterinar. Elevii așteptați sunt cei de la școlile gimnaziale din 
împrejurimile Prejmerului, cum ar fi Budila, Teliu, Hărman etc. O astfel de activitate extrașcolară 
își propune să creeze un mediu relaxant pentru elevi și unul în care pot lega prietenii.  

Competițiile sportive nu lipsesc nici ele și se desfășoară pe terenul multifuncțional al colegiului, 
recent inaugurat. Printre acestea se numără meciurile de fotbal dintre elevii colegiului și cei ai 
școlilor gimnaziale, meciuri de rugby și altele, echipele câștigătoare fiind premiate. Jocurile în aer 
liber un un rol esențial în dezvoltarea atât fizică, cât și intelectuală a elevilor.  

Pe lângă activitățile organizate în cadrul liceului, elevii vizitează diferite locuri turistice pentru 
a-și îmbunătăți orizontul de cunoaștere. Unul dintre aceste locuri este Cetatea Prejmer,  care 
adăposteşte Biserica Fortificată din localitate, una dintre cele mai bine păstrate fortificaţii din 
Europa. Cetatea este înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO și este cea mai bine 
păstrată fortificație din Europa. 

O altă activitate extrașcolară este vizitarea Grădinei Zoologice din Brașov și organizarea unui 
picnic lângă lacul Noua. Prin intermediul acestei activități elevii pot descoperi specii noi de 
animale, cum ar fi ursul panda roșu, singurul exemplar din România. Rolul picnicului de la finalul 
vizitei este acela de a contribui la consolidarea relațiilor dintre elevi, în special la clasele de a IX-a 
și la dezvoltarea abilităților de comunicare.  
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Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Activităţile artistice, reacreative, distractive, ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi 
stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.  

În concluzie, activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe 
în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă elevul, atât pentru succesul lui educaţional, cât 
şi pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 
elevului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 
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Importanța activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
 

Prof. Preda Alincuţa Voichiţa 
Colegiul Naţional ,,Andrei Mureşanu „ Bistriţa 

 
 
În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.După o 
binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: 

educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi 

educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei 
şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în 
sine.Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 
educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă cursurilor şi 

cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile; 

-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

Organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în 
starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei 
şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. 
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea 
locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru 
care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 
permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în 
activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul 
acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. 

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. Succesul activităţilor extraşcolare 
depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii abordate, buna 
coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu experienţe 
relavante pentru activitatea desfăşurată. 

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” 
şi să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
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În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.După o 
binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: 

educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi 

educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei 
şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în 
sine.Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 
educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă cursurilor şi 

cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile; 

-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. 

Organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în 
starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei 
şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. 
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Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 
acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 
conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 
atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea 
locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru 
care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 
permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în 
activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul 
acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. 

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. Succesul activităţilor extraşcolare 
depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii abordate, buna 
coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu experienţe 
relavante pentru activitatea desfăşurată. 

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” 
şi să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai 
ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe 

informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre 
universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate 
răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate 
de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident 
faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are 
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

 
 
Bibliografie: 
 
Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 
instruire şi autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
Mihaela Jigău- "Curs de formare: Facilitator de învăţare permanentă în şcoală"- Tema 
6: "Elaborarea ofertei de activităţi extraşcolare. Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai 
bun- Resurse pentru lectură şi informare" 
Nicola, Ioan, (1994 ), Pedagogie, E.D.P., Bucureşti; 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, 
"Activităţile extraşcolare", Cluj-Napoca 2007; 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare şi 
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact", Editura Polirom, 
2002. 

1439



 

”În lumea cărților”- proiect educațional  

Prof. înv. primar Preda Constanţa-Luminiţa 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Ploieşti 

 
 

Învăţarea prin proiecte este o modalitate de învăţare flexibilă, complexă şi integratoare care 
permite lărgirea ariei de cunoştinţe referitoare la un anumit subiect prin abordare inter şi 
pluridisciplinară.  

Învăţarea facilitată prin metoda proiectului implică elevii în investigarea unor probleme 
captivante, angajându-i în roluri active, cum ar fi rolul celui care: documentează, investighează, 
rezolvă probleme, ia decizii etc. Prin asumarea diferitelor roluri, elevii trebuie să îndeplinească 
sarcini pline de semnificaţie, demonstrându-şi cunoştinţele şi abilităţile prin intermediul produselor 
ce sunt publicate, prezentate sau afişate. 

Pentru a exemplifica cele afirmate mai sus şi pentru a susţine mai convingător avantajele 
utilizării acestei strategii didactice complexe, voi evidenţia, în continuare, etapele realizării 
proiectului educaţional În lumea cărților, proiect care şi-a atins din plin obiectivele şi care a fost 
realizat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Nicolae Iorga şi Editura Micul Explorator. 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a II-a. 
ARGUMENT: Universul copilăriei ar fi sărac şi lipsit de farmec fără lumea minunată a lecturii 

care are o contribuţie determinantă în dezvoltarea psihică a şcolarului. 
OBIECTIVE: 
- formarea unei atitudini pozitive faţă de carte ca obiect cultural; 
-dezvoltarea sentimentelor de preţuire a lecturii ca mod de petrecere a timpului liber;  
- exersarea gândirii critice și a imaginației creatoare. 
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI: 
-selectare de cărţi şi lectură individuală la biblioteca şcolii/biblioteca judeţeană; 
-vizită la tipografia Premier;  
-vizită la editura Micul Explorator; 
-confecţionarea de carte de tip jurnal; 
-dramatizări; 
-carnaval; 
-vizionare spectacole de teatru pentru copii; 
-concurs literar “În lumea cărţilor”; 
-concurs literar “Trei mari prieteni” ş. a. 
RESURSE: cărţi, reviste pentru copii din biblioteca personală/biblioteca şcolii/biblioteca 

judeţeană, mijloc de transport, cameră foto, fișe, diplome, alte materiale etc. 
REZULTATE: album de fotografii, prezentare ppt, desene, afişe etc. 
DESFĂŞURARE: Într-o primă etapă, elevilor le-au fost explicate obiectivele realizării acestui 

proiect. Primul pas a constat într-o activitate recreativă în cadrul căreia elevii au fost invitați să-și 
aducă la ora de lectură cartea preferată iar apoi din scaunul autorului să povestească un pasaj 
preferat din această carte. Etapa următoare s-a desfășurat la biblioteca școlii unde elevii au fost 
invitați să exploreze lumea cărților și să-și aleagă cărțile care le-au stârnit interesul și curiozitatea.  

Apoi, pentru a cunoaște povestea cărților, am realizat într-o zi a săptămânii ”Să știi mai multe, 
să fii mai bun!” o vizită tematică la Tipografia Premier și la Editura Micul Explorator din Ploiești. 
Aici, copiii au descoperit drumul anevoios pe care îl parcurge cartea de la stadiul de idee, până la 
acela de proiect și până la cel de produs, procesul tehnologic de realizare a cărților, ziarelor, 
revistelor. Ei au fost foarte atenți la explicațiile primite, au pus numeroase întrebări, au observat cu 
atenție utilajele mai vechi sau mai noi și au fost foarte receptivi la ceea ce redactorul realizează 
folosind cele mai noi programe pe calculator. Au fost răsplătiţi cu revista Cutezătorii şi cărţi pentru 
copii. 
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Personajele din cărți au prins apoi viață pe scena Teatrului Toma Caragiu dar și în scenetele 
interpretate de copii cu diferite ocazii, dramatizări desfășurate în cadrul lecțiilor dar și ipostaze pe 
care le-au adoptat cu ocazia carnavalului desfășurat de 1 Iunie în colaborare cu copiii de la Centrul 
de Primire Minori în Regim de Urgență Cireșarii. 

Toate aceste activități i-au motivat pe copii să citească, să împărtășească ceea ce au citit și să 
înțeleagă că lectura nu este o temă pentru acasă ci o ocupație statornică pentru tot restul vieții lor. 
Tocmai de aceea, concursul literar desfășurat la Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, acolo unde au 
vizionat și un film și au făcut o expoziție de dovleci la Festivalul Toamnei, i-a stimulat pe copii să 
vină la bibliotecă, să facă fișe de lectură și, de ce nu, să-și aștearnă pe hârtie și propriile lor creații, 
gânduri, sentimente. Tot aici, pe 15 ianuarie, anul următor, am desfăşurat activitatea Trei mari 
prieteni-Eminescu, Creangă, Caragiale, prin care am celebrat viaţa şi opera celor trei mari clasici 
despre care copiii învaţă încă de la ciclul primar. 

În clasa a IV-a, elevii au realizat prima lor publicaţie contribuind cu multă dăruire la realizarea 
revistei clasei care a pus în valoare achiziţiile dobândite în călătoria prin minunata lume a cărţilor. 

Concluzionând, am putea spune că, învăţând prin proiecte, elevii îşi pot dezvolta aptitudini 
reale, cerute în zilele noastre, cum ar fi: spiritul de echipă, capacitatea de a lua decizii, iniţiativa, 
comunicarea eficientă, capacitatea de a rezolva probleme complexe. etc. Pătrunzând în lumea 
cărților, elevii au descoperit un univers care le va îmbogăți permanent mintea și spiritul. 
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ÎNVĂȚAREA PERMENENTĂ  

PRIN PARTENERIATUL ȘCOALĂ-BISERICĂ 
 
 

prof. Preda Corina Elena 
CN„Alexandru Odobescu”, Pitești 

 
 
Fiecare om se raportează la realitate pragmatic (prin voință, acțiune), dar și spiritual (prin 

credință și atitudine). Astfel, educația nu poate fi completă, dacă se omite una dintre laturi. 
Educația religioasă devine o cale spre formarea unor reprezentări corecte privind cultura 

națională și universală, stimularea dialogului intercultural vizavi de problematica umană, de valorile 
moral-civice, de arte, natură. Societatea secularizată acceptă greu adevărul expus de Fericitul 
Augustin, conform căruia Dumnezeu ne-a făcut și sufletul nostru este neliniștit până ce nu se va 
odihni în Dumnezeu. Și Sfântul Grigore de Nyssa ne spune că voia lui Dumnezeu este ca noi să ne 
întipărim în suflet chipul viețuirii binecredincioase. Acest demers este posibil doar prin acțiuni 
desfășurate pe tot parcursul vieții, acțiuni ce presupun  evaluări permanente ale acțiunilor proprii, 
raportate la Dumnezeu și la semeni.  

Parteneriatul școală-Biserică și acțiunile extracurriculare ale sale nu produce elevi de succes, ci 
ghidează și energizează elevii. Biserica trebuie să se implice în viața comunității prin forța tradiției. 
În acest sens, parteneriatul înseamnă o colaborare bazată pe flexibilitate în luarea deciziilor în 
acțiune. Se știe că mediul determină multe dintre valorile pe care le împărtășesc copiii. 

O școală eficientă este o școală în parteneriat: cu elevul (valorizându-i și respectându-i 
identitatea), cu profesorii (oferindu-le autonomie pedagogică, oportunități și stimul pentru 
perfecționarea continuă), cu familia (prin atragerea ei în procesul didactic). Școala are ca misiune 
unificarea forțelor educative, pentru a se realiza o educație de calitate pentru toți copiii. 

Familia și copiii trebuie să se situeze, astfel, la interferența  a 3 spații: 
a) familia extinsă (rude, prieteni, vecini); 
b) susținători: școala, Biserica, ONG, centre de sănătate, centre de recreere, agenții de 

voluntariat; 
c) servicii specializate pentru situațiile de criză. 
În procesul făuririi omului, educația reprezintă o investiție în el. Biserica va compensa nevoia de 

filiație activă pe linia spirituală. Mircea Eliade concepe sacrul ca pe un element intrinsec conștiinței. 
Orice act caracteristic din cadrul parteneriatului școală-Biserică presupune eforturi comune în 

respectarea unei norme etice. Elevul își însușește valorile elementare ale vieții morale prin 
experiențele oferite de școală. Biserica și școala îi ajută pe elevi să găsească soluții la problemele cu 
care se confruntă. Ei trebuie povățuiți după modelul sugerat de Eugen Noveanu și Dan Potolea ( 
Științele educației. Dicționar enciclopedic. București: Editura Sigma, vol I, II, 2007, 2008, pg. 98): 
A spune că o plantă crește nu semnifică că are libertatea de a se plimba unde îi place, ci de a trăi 
ascultând de legile naturale ale dezvoltării ei. 

Activitățile extracurriculare din cadrul parteneriatului școală-Biserică se bazează pe un consens 
axiologic al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea educației; mai ales în aceste vremuri 
dominate de tehnologie. Aceste activități (mai ales cele caritabile) trebuie sâ întărească ideea că 
nicio tehnologie nu „bate” frumusețea veșniciei sufletului. Școală-familie-comunitate trebuie să 
înțeleagă că nu există rețete referitoare la apropierea omului de celălalt. Există doar voia lui 
Dumnezeu, care i se propune voii omului, iar libertatea este cel mai bun exercițiu de apropiere de 
Dumnezeu. 

Exercițiul libertății se desăvârșește prin iubirea pentru semeni. Școala și Biserica, împreună, ne 
pot învăța pașii. Poate așteptăm soluții de la oameni, dar trebuie să le așteptăm și de la noi înșine. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE 
 
 

Prof. PREDA DANIELA MONICA,  
”Scoala Gimnazială Regina Maria” 

 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor” 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv 

Activităţile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 
integrării sociale în general. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de 
a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate 
de trecutul istoric local, național,ceea ce ușurează procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, stimulează și orientează copiii spre aceste 
domenii de activitate. 
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Excursiile și taberele școlare  contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Aceste activităţi îmbogățesc cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, și 
încurajează exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate 
realitatea atunci când desenează, modelează sau alcătuiesc scurte texte. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme: 
concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, între clase paralele, dar şi 
concursuri  județene  de creatii plastice. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

 
,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca  tânărul să părăsească băncile ei nu ca  specialist, ci 

ca o personalitate armonioasă.’’ 
( Albert Einstein) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. PREDA LUCIANA 
GRĂDINIȚA P. N. DUD, JUDEȚUL ARAD 

 

 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.” J. Bruner. 

În școala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extrașcolare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 

Învăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice 
potenţialul creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine 
structurat unde copilul să aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă. 

Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care 
le comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri 
specifice copiilor. 

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de 
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru 
a-şi forma convingeri durabile. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa copiii în afara programului grădiniței. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.Toate 
activităţile extrașcolare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, 
sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această 
societate plină de pseudo-cultură.              

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de grădiniță în afara mediului grădiniței sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al grădiniței; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua grădiniță-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea copiilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 
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Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a copiilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi copiilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru 
care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 
permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în 
activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a copiilor în 
cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. Copiii valorizează foarte 
mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor nonformale desfăşurate în 
grădiniță pentru propria lor dezvoltare.          

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al copiilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a copiilor, disciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de 
formare a deprinderilor copiilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice 
manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută copiii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
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ACTIVITÃŢILE EXTRAȘCOLARE –                                                   
O FEREASTRÃ CÃTRE  FERICIRE ȘI ȊNŢELEGERE DEPLINÃ 

 

Prof. ȋnv. primar: Maria-Mirabela Preda,                                        
Școala  Gimnazialã Ghergheasa 

 
 

ACTIVITÃŢILE EXTRAȘCOLARE reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi 
profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii Școlii Gimnaziale 
Ghergheasa, de regulă, în afara unităţii de învăţământ şi în afara satului/ comunei/oraşului. 
Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de ȋnvãţãtori/ diriginţi şi de echipe/comisii cu 
responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii.        

                    
Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul 

activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori. Elevii trebuie să 
respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.  

       
Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să 

respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul 
activităţii. Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori 
şi nu se trec în catalog.  

        
Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se 

recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de 
învăţământ.  

            
Și ȋn şcoala noastră, toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate ȋn desfășurarea 

activităților extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării 
viitorilor tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților sociale,astfel realizându-se o 
legatură între latura cognitivă și cea comportamentală.Chiar ȋn ziua de 17.04.2019, coordonez o 
excursie la Piatra Neamţ –Tg. Neamţ, pe care copiii o aşteaptã nerãbdãtori. Vom vizita mãnãstiri, 
Casa Memoriala a lui Ion Creanga, Grãdina ZOO, etc.  

 
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale  ofer  elevilor prilejul 

de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea.   

         
În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora.      

 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

Preda Mariana 
Liceul Teoretic ,, Ion Gh. Roşca” 

Osica de Sus, Olt 
 
 
Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 

aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 
Școala de astăzi este un spațiu al confruntărilor și al conflictelor. O asemenea realitate obiectivă 

impune un mod de abordare total diferită de metodele și practicile utilizate până acum de cadrele 
didactice. Transformările profunde care au loc în sfera învățământului românesc determină oamenii 
de la catedră să-și analizeze continuu experiența acumulată, să o adapteze la cerințele actualei 
societăți și mai ales la condițiile concrete întâlnite în clasă.  

Copilul trăiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Educația unui copil nu se realizează doar 
într-un cadru formal (grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare, care își au 
rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. 

Activitățile extracurriculare sunt o componentă educaţională valoroasă, eficientă şi dau o 
alternativă sănătoasa, practică și creativă,  de a ocupa timpul liber al elevilor;  cadrul didactic 
trebuie să adopte o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 
cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
activități lipsite de evaluări riguroase. 

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul, cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  Datorită 
activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, aptitudinile, 
inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea și 
independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și talentați, 
prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la 
olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline 
de învătământ. Ele se pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de cultură generală, 
vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru, ateliere creative. Toate acestea 
contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales cultural.   

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă , toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  Ei sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită 
neobligativității participării lor, a diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste 
activități, a modului de lucru, și anume libertatea de a alege ce , cum și când doresc ei, după 
necesitățile și bunul plac al elevilor.  

Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă 
spre acțiuni frumoase și valoroase.   

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. Şcoala trebuie  
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să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, 
ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin 
autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o 
atmosferă de comunicare liberă. 

''Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătută, ci să deştepte cultivând destoinicirile 
intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.'' Ioan Slavici        
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Încondeierea oului de Paști 

 
 

Profesor Preda Mihaela Anca 
Școala Gimnazială ”Mircea Dragomirescu” Medgidia 

Jud. Constanța 
 
 
În tradiția noastră dedicată Sărbătorilor Pascale, unul din elementele simbolice îl reprezintă oul, 

care sete vopsit în roșu dar și în alte culori, ce a devenit între timp un meșteșug privind încondeierea 
oului, există și obiceiul ciocnirii ouălor în Duminica Paștelui, care este însoțită de rostirea 
cuvintelor ” Hristos A Înviat” ”Adevărat A Înviat”. 

 
Semnificația oului de Paște trebuie căutată cu mult timp în urmă, încă înainte de nașterea lui 

Hristos, atunci când exista obiceiul ca oul să fie dăruit, el simbolizând fecunditate, echilibru, viață și 
reînnoirea naturii, iar obiceiul vopsirii oului a fost întâlnit pentru prima dată la chinezi, cu circa 
două mii de ani înainte de Hristos. 

 
Oul roșu a devenit simbol al creației și învierii, prin exemplul Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos, culoarea roșie reprezintă Sângele Domnului cel curs de pe Cruce pentru noi, pentru 
mântuire dar și simbolul văzut al învierii morților. 

 
Încondeierea ouălor este un obicei tradițional românesc ce are loc în Joia Mare, din Postul 

Paștelui. Dacă în prezent decorăm ouăle cu tot felul de vopsele cât mai colorate, în trecut, femeile 
 încondeiau ouăle cu modele din lumea gospodăriei lor: hora, învierea, ciobanul cu oile, cucul, 
cloșca cu pui, ariciul, coarnele berbecului, melci, spic de grâu, floare de scai, floarea paștelui, 
trifoiul, soarele, stea. La încondeierea ouălor de Paște se folosește o mică bucată de lemn cu un vârf 
metalic în capăt – numit chișiță, iar ca tehnică de matrițare există diferite tehnologii, unele având la 
bază ceara. 

 
Obiceiul încondeierii ouălor î-l întâlnim în multe zone ale țării, care folosesc tehnici diferite, fie 

că folosesc ouă fierte sau golite de conținut, ouă de lemn sau alte materiale, vopsite în relief, ouă 
împodobite cu mărgele, ouă încondeiate din lemn, ouă confecționate din lut și decorate.  

 
Există o semnificație a liniilor prezentate pe oul încondeiat: 
 

- spirala înseamnă timpul, eternitatea; 
- linia verticală simbolizează viața și cea orizontală moartea; 
- linia dublă dreaptă reprezintă eternitatea; 
- linia cu dreptunghiuri reprezintă gândirea și cunoașterea; 
- linia ușor ondulată – apa, puritatea; 
- dubla spirală – legătura dintre viață și moarte.  

În puține zone ale țării s-a păstrat tradiția colorării ouălor cu vopsele obținute din plante cum ar 
fi:  măceș pentru roșu, frunze de nuc pentru verde, ceapă pentru galben. 

 
Există și denumiri distincte în funcție de felul în care este decorat oul: ouăle într-o singură 

culoare sunt numite „merișoare” – în Bucovina, iar cele monocrome cu ornamente sunt numite  – 
încondeiate, ouăle în mai multe culori cu ornamente se numesc „muncite” sau „necăjite”, ori 
„împistrite” 
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Pentru Români Paștele este cea mai mare sărbătoare creștină și cu acest prilej am organizat 
ateliere creative, unde elevii școlii au încondeiat ,decorat, colorat, vopsit ouă, au realizat colaje și 
desene. Cu această ocazie copiii au fost familiarizați cu obiceiuri și tradiții specifice poporului 
nostru.    
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. Preda Mihaela-Loredana 
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari 

 
 
Școala a reprezentat, încă din primele forme de organizare, un mediu care a impus o anumită 

rigoare. Constrângerile i-au învățat pe elevi disciplina și autodisciplina, un anumit ritm al învățării 
și, nu îm ultimul rând, au facilitat adaptarea omului lamediul social, guvernat, la rândul lui, de un 
set de reguli, formalizat, sau nu, într-un sistem legislativ. 

Secretul unui sistem educațional de succes sau, chiar a nunei anume școli, constă în încrederea 
pe care părintele o acordă școlii (sau sistemului educațional respectiv) și al transferului de autoritate 
realizat de la părinți spre profesori. 

Viziunea clasică pedagogică bazată pe autoritate este înlocuită în tot mai multe țări cu una mai 
prietenoasă, în care profesorul se transformă din transmițător al informațiilor în facilitator al 
cunoașterii, iar elevii sunt mai mult încurajați să coopereze decât să fie în permanentă competiție. 
Această nouă paradigmă educațională a produs schimbări importante în organizarea procesului 
educațional, cea mai spectaculoasă fiind, în Europa, modul în care Finlanda și-a reorganizat 
sistemul de educație, schimbând radical programele școlare, modul de predare, organizarea claselor, 
organizarea spațiului de învățare, relația profesor-elev. 

Sistemul românesc de învățământ românesc este, începând cu anul 1990, într-o tranziție 
permanentă. S-au produs multe schimbări și mai are încă evoie de multe altele pentru a se 
transforma într-unul performant. Poate cea mai spectaculoasă și mai inedită schimbare a fost cea 
introdusă de ministrul Daniel Funeriu, programul „Școala altfel”, o săptamână de activități 
extrașcolare desfășurate în timpul anului școlar. Elevii au reacționat pozitiv la această schimbare, 
fiind foarte încântați că ei fost cei cu puterea de decizie în privința alegerii activităților desfășurate. 

Cele mai apreciate tipuri de activități au fost excursiile, taberele și diverse tipuri de ateliere. 
Chiar dacă orele de educație muzicală sau cele de educație plastică nu se mai regăsesc în planurile 
de învățământ la clasele de nivel liceal din cadrul filierei tehnologice, atelierele de creație sau de 
interpretare din cadrul săptămânii „Școala altfel” s-au bucurat de un real succes, oferind un cadru 
pentru exprimarea emoțiilor elevilor. Bucuria de a se exprima prin culoare, prin mișcare, prin voce, 
răbdarea de a le împărtăși colegilor taina unui acord dintr-o melodie îndrăgită la chitară, toate 
acestea au fost minunate pretexte pentru întărirea legăturilor afective atât între elevi, cât și între 
elevi și profesori. 

Cât de interesnte pot deveni istoria și geografia când le combini într-o frumoasă poveste ai cărei 
protagoniști sunt chiar elevii! 

 O excursie pe malul Dunării la Cetatea Capidava, în care elevii au aflat nu doar date seci despre 
locuri și evenimente, sau au văzut diverse obiecte expuse – elemente la care se reduc, de cele mai 
multe ori, vizitele la diferite muzee – s-a transformat într-o adevărată aventură prin jocul de rol al 
soldatului dac sau roman, având la dispoziție toată recuzita necesară: costumele și echipamentele 
militare corespunzătoare.  C 

u o supraveghere atentă a instructorilor, elevii au reușit să tragă cu arcul și chiar să le arate 
colegilor mici scene de luptă. Au învățat că, de fapt, toate scenele de luptă pe care le văd în diverse 
filme sunt, de fapt, adevărate coregrafii pe care cascadorii sau actorii le învață mișcare cu mișcare și 
pe care le respectă fără abatere, deoarece orice mișcare greșită poate conduce la grave accidentări. 
Experiența a fost completată de gustarea unor bucate preparate după rețete folosite în Antichitate, 
ca, de exemplu, celebra pâine romană. 

Cred că adevăratul succes al programului „Școala altfel” se bazează pe libertatea alegerii pe care 
o are elevul: e liber să își aleagă activitatea, profesorul și chiar gradul de implicare.  
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Lipsa evaluărilor la aceste activități a permis instalarea unei atmosfere mult mai relaxate decât 
cea întâlnită la orele normale de curs. 

 Acest program conține elementele unei reforme profunde ale sistemului nostru de învățământ, 
reformă care, depinde de înțelepciunea și de gradul de implicare al factorului decizional politic. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
 
 

Preda Monica 
 
 

 
Şcoala gimnaziala Teasc 
CLASA : a II - a 
Data:  
Prof.inv.primar: Preda Monica 
ACTIVITATE: Felicitare de Paşte  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru; 
să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat; 
să asambleze si să lipească corect ,să decoreze cu hârtia mototolită; 
să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date, prin raportare la 

produsul model. 
STRATEGII DIDACTICE: 
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, instructajul, demonstraţia, exerciţiul, 

lucrare practică, brainstorming; 
b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
MATERIALE: carton  colorat, lipici  ,flori şi frunze decupate,hârtie creponată                                                 
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, individuală 
EVALUARE: Realizarea unei expoziţii în sala de clasă  
 Elevii sunt invitaţi să realizeze un dar pentru sărbătoarea reînvierii: „Felicitarea de Paşte” 
 Elevilor li se explică faptul că, în această oră, vor confecţiona din hartie colorată o felicitare, 

prin tehnica ruperii şi mototolirii hârtiei sau folosind metoda quilling şi îmbinând tehnici invatate  la 
abilităţi practice,folosind sablonul din caietul „Munca si Creatie”; la final vor aprecia calitatea 
lucrărilor, în funcţie de criteriile de realizare enunţate, dar şi prin comparare cu produsul model 
realizat de catre învăţătoare cât şi cu cele ale celorlalţi colegi. 

Fiecare copil va avea pe masă  materialele necesare. 
 Prezentarea produsului model şi expunerea acestuia în faţa clasei pentru a putea fi uşor 

vizualizat  (d-na invatatoare va realiza impreuna cu elevii lucrarea, pas cu pas si apoi o afiseaza).   
 Se intuiesc fazele lucrării de către elevi, fiind aduse completările necesare de către 

învăţătoare: 
 
 Demonstrez elevilor tehnica de lucru: se coloreaza felicitarea din caietul de arte vizuale si 

apoi se îndoaie pe jumătate hartia colorata,  
 Ornarea felicitarii folosind diverse tehnici , pe care le doresc copiii. Ornarea se poate realiza 

prin lipirea unor produse, in prealabil colorate de catre elevi, prin realizarea unui puzzle, prin 
mototolirea hartiei creponate,etc. 

Decorarea oului din interiorul felicitarii se poate realiza cu hârtie 
 creponata  mototolită sau prin lipirea unor elemente realizate prin tehnica quilling. 
 Explic elevilor faptul că tehnica de lucru se află în strânsă legătură cu respectarea etapelor de 

lucru. Dacă etapele sunt respectate pas cu pas, produsul final va fi foarte reuşit. 
 Se enumeră regulile ce trebuie respectate în realizarea lucrării: utilizarea corectă şi atentă a 

instrumentelor de lucru, plăcuta îmbinare a materialelor şi culorilor, aspectul estetic al produselor 
finale, încadrarea în timpul de lucru. 

Copiilor li se reamintesc următoarele: 
- vei lucra îngrijit, fără a împrăştia resturile de hârtie şi a murdări mobilierul de pastă de lipit; 
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- foloseşte şerveţelul pentru a îndepărta eventuala murdărie; 
 Pot veni cu idei personale în realizarea produsului, fără a se îndepărta însă de tema propusă. 

Cer elevilor să denumească materialele şi instrumentele aflate pe bănci. 
 La cererea, elevilor  descriu  fazele lucrării. 
 Spor la lucru ! 

Pe parcursul realizarii lucrarilor elevii vor audia „Cantecul pasarelelor”. 
Supraveghez activitatea copiilor si lucrez impreuna cu ei. 
Reamintesc modul şi etapele de lucru. 
Ajut pe cei care întâmpină greutăţi în realizarea lucrării. 
Dau indicaţii individuale. 
        Corectez eventualele greşeli. 
 Semnarea mesajului aflat în interiorul felicitării 
 moment de relaxare 
  Elevii apreciază aspectul felicitărilor confecţionate de colegi, ghidându-se după criteriile de 

realizare mentionate  în clasă. Fiecare grupa de elevi va trece pe la celelalte grupe si vor scrie un X 
pe o foaie de hartie pe care o au la grupa. Grupa care acumuleaza cele mai multe insemne cu X, 
accea va fi declarata castigatoare. 

 Se autoapreciază şi caută utilitatea propriului produs. 
 Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor
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Invatarea bazata pe proiect 
 
 

Prof. Preda Ramona 
Școala Gimnazială Țuglui 

 
 

 Definirea conceptelor 
"Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o 

problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o 
combinare prudentă a mai multor puncte de vedere." (C. Cucoş, 1996)  

Printre metodele complementare de învăţare interdisciplinară cu multiple valenţe formative 
se află şi metoda proiectului. Complexitatea ei constă în faptul că se evaluează nu doar 
cunoştinţe, ci şi deprinderi, atitudini, competenţe de comunicare.  

Proiectul (învăţarea bazată pe proiect – IBP) este o metodă ce implică copiii în învăţarea 
conţinuturilor  şi dezvoltarea abilităţilor prin intermediul unui proces extins, structurat în jurul 
unor  întrebări sau probleme complexe, proces ce va avea ca rezultat unul sau mai multe 
produse. 

 Caracteristicile IBP: 
 se desfăşoară pe o perioadă de timp de câteva zile / săptămâni; 
 începe în clasă, se continuă în clasă şi acasă şi se încheie în clasă, cu prezentarea 

produsului final; 
 este accesibilă tuturor ciclurilor curriculare de dezvoltare, putând  fi adaptată 

oricarei categorii de vârstă; 
 poate fi aplicată individual sau în grup; 
 presupune o abordare interdisciplinară a unui subiect stabilit în raport cu 

cerinţele programei, cu capacităţile intelectuale implicate, cu interesele şi abilităţile de 
ordin practic ale copiilor; 

 îmbină cercetarea cu acţiunea, antrenând copiii în rezolvarea unor probleme de 
interes pentru ei. 
 Etapele IBP sunt următoarele: 

I. Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului. Tema care va demara învăţarea bazată 
pe proiect trebuie să fie una care să stârnească interesul copiilor, pentru ca aceştia să se implice 
activ, să fie deschisă şi să reflecte o problemă sau situaţie pe care copiii o pot rezolva 
investigând, să se refere la prezent, iar rezolvarea ei să fie resimţită de elevi ca o realizare 
semnificativă. 

II. Stabilirea premiselor iniţiale, a cadrului conceptual, metodologic, a obiectivelor, a tipului 
de informaţii de care copiii au nevoie. În planificarea proiectului, cadrul didactic trebuie să 
stabilească obiectivele, conceptele şi principiile esenţiale care vor fi abordate. E necesară şi 
implicarea copiilor în această etapă, pentru ca ei să poată simţi că proiectul le aparţine şi să îşi 
asume responsabilitatea  reuşitei lui.  

III. Identificarea şi selectarea resurselor materiale. Cadrul didactic  va trebui să stabilească 
ce resurse şi materiale sunt disponibile (cărți, proiecte realizate pe aceeaşi temă, mass-media, 
persoane specializate în domeniul respectiv, Internet, etc.)  şi cum va ajuta copiii să aibă acces 
la acestea.  

IV. Precizarea elementelor de conţinut ale proiectului. Se vor alege activităţi şi conţinuturi 
din cât mai multe discipline, care să ajute la găsirea răspunsurilor şi care să asigure atingerea 
obiectivelor din curriculum.  
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V. Formarea echipelor şi atribuirea sarcinilor. Metoda proiectului presupune activitatea pe 
grupe şi pregătirea cadrului didactic şi a elevului pentru ideea lucrului în comun. Un număr de 
4–5 participanţi reprezintă mărimea ideală pentru grupurile care au de îndeplinit obiective 
precise. Cel mai adesea, stabilirea componenţei lor se face în funcţie de interesul manifestat de 
fiecare copil spre o subtemă. 

VI. Realizarea proiectului. Fiecare echipă colectează informaţii, le selectează, le ordonează, 
le clasifică, adresează întrebări, vizitează diverse obiective de interes în realizarea proiectului, 
creează produsul final. 

Pentru o bună organizare, este nevoie de stabilirea unor termene-limită pentru diferite etape 
ale proiectului. Bineînţeles, cadrul didactic trebuie să fie conştient că pot să apară modificări, va 
trebui deci să fie flexibil şi să ajute acei copii care s-ar putea să nu perceapă presiunea timpului. 
Pentru aceştia mai ales trebuie stabilite subetape, care să se concretizeze în realizarea unor 
produse parţiale. Copiii trebuie învăţaţi cum să colaboreze, ajutaţi să-şi aleagă rolul în grup, dar 
şi să îşi asume responsabilitatea pentru toată activitatea grupului, trebuie îndrumaţi, încurajaţi. 
Pe parcursul monitorizării se urmăresc procesele de grup, dinamica grupului, se oferă feed-back 
şi se apreciază progresul. Se elaborează fişe de monitorizare, precum şi criterii de evaluare, care 
să fie cunoscute de copii. O întreagă gamă de caracteristici personale ale copiilor poate fi 
urmărită pe parcursul realizării  proiectului: creativitate şi iniţiativă; participarea în cadrul 
grupului; cooperare şi preluarea iniţiativei; persistenţă; flexibilitate şi deschidere către idei noi; 
dorinţa de generalizare. 

VII. Evaluarea proiectului. Ori de câte ori este posibil, trebuie oferită copiilor posibilitatea 
de a se autoevalua şi de a-şi evalua colegii. Se moderează discuţii în care copiii să poată analiza 
ce anume a mers bine în procesul de realizare a proiectului, ce ar schimba dacă ar putea să 
înceapă din nou, ce întrebări noi s-au ivit în cadrul investigaţiei lor, etc. 

Capacităţile / competenţele care se evaluează la finalul proiectului sunt: metodele de lucru; 
utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; corectitudinea / acurateţea; generalizarea problemei; 
organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; calitatea prezentării; acurateţea cifrelor / 
desenelor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
 

ED. PREDATU NICOLETA 
GRĂDINIȚA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE, TELEORMAN 

 
 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, Smarty, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, 
activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – 
participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze 
limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate.Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin 
specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine 
colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii.  

Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se 
transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, 
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interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei 
au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului 
şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează 
activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi 
lucruri noi. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul 
activităţilor extracuriculare. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Mangri, F., Elisei, E., Dorobeti, T., Bucovală, G., Experienţe didactice şi pedagogice de success, 
Poarta Albă,2010 
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ŞCOALA ŞI PARTENERII SĂI 

 
 

PROF. GRETA PREDOI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTEA 

 
 
Interogaţii pedagogice: Care sunt agenţii comunitari cu rol educativ major? Cum poate colabora 

şcoala cu: familia, autorităţile locale, agenţii economici, unităţile sanitare, poliţia, biserica, 
organizaţiile neguvernamentale? 

Cuvintele/sintagme cheie: parteneri ai şcolii, familia, autorităţi locale, agenţi economici, unităţi 
sanitare, poliţie, biserică, organizaţii neguvernamentale. 

 
Şcoala şi familia 
Parteneriatul şcoală – familie poate contribui la creşterea factorilor educogeni ai familiei, prin 

activităţi specifice părinţii pot fi sprijiniţi să conştientizeze rolul pe care-l au în educaţia copiilor lor, 
să conştientizeze şi să îndrepte comportamente şi atitudini greşite în familie, să fie sprijiniţi să se 
implice în activităţi educative. 

 Fenomenele sociale care influenţează evoluţia familiei şi parteneriatul şcoală – familie sunt: 
- evoluţia natalităţii; 
- divorţialotatea; 
- migraţia forţei de muncă; 
- trecerea de la familia comunitară la familia societală. 
Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiţionat de gradul de interes al familiei faţă de 

şcoală. Acesta este crescut dacă  familiile au copii care frecventează şcoala. 
Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei cu atât gradul de implicare al familiei este mai 

mare. Se constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală 
adecvate obţin performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de 
şcolarizare pe care doresc să-l atingă. Atitudinea familiei faţă de şcoală se transferă şi copiilor şi se 
manifestă în gradul de interes faţă de activităţile şcolii, faţă de teme, faţă de rezultatele evaluării, 
faţă de aprecierile cadrelor didactice etc.  

Considerăm că şcolile din România nu sunt unitar dezvoltate în ceea ce priveşte colaborarea 
şcolii cu familia. Dacă pregătirea cadrelor didactice pentru a susţine o relaţie corespunzătoare cu 
familia este abordată în programele de pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice, colaborarea 
concretă este diferită de la o şcoală la alta. 

 
Şcoala şi autorităţile locale 
 
1. Instituţiile autorităţilor locale, rolul lor social, educativ şi responsabilităţi 
 
 Analiza responsabilităţilor principalilor reprezentanţi ai colectivităţii locale – primarul şi 

consiliul local, ne arată faptul că aceştia sunt răspunzători de asigurarea unui climat de ordine şi 
linişte pe raza localităţii pe care o reprezintă, sunt cei care supervizează funcţionarea serviciilor 
specializate destinate cetăţenilor, gestionează fondurile la nivel local, sunt răspunzători de 
patrimioniul local etc. 

 
2. Modalităţi de colaborare ale autorităţilor publice centrale, judeţene şi locale cu atribuţii în 

domeniul educaţiei 
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Analiza legislaţiei în vigoare ne indică direcţii de acţiune ale colaborării dintre autorităţile 
centrale, judeţene şi locale cu atribuţii în domeniul educaţiei astfel: 

- în realizarea demersurilor pentru participarea copiilor la învăţământul preşcolar şi 
învăţământul obligatoriu.  

- dezvoltarea unor programe de educaţie pentru părinţii tineri.  
- organizarea unor cursuri de pregătire pentru copiii ce nu pot răspunde cerinţelor programei 

naţionale şi celor care au abandonat şcoala, în vederea reintegrării lor şcolare.  
- organizarea şi dezvoltarea unor posibilităţi adecvate de petrecere a timpului liber şi odihnă. 
- realizarea sau iniţierea demersurilor necesare pentru prevenirea abandonului şcolar din 

motive economice. 
   
Şcoala şi poliţia 
 
 1. Roluri educative ale Poliţiei în comunitate 
În comunitate, Poliţia reprezintă o instituţie de referinţă pentru locuitorii săi.  
Rolurile Poliţiei în domeniul educaţional pot fi împărţite în două mari categorii: 
- preventive; 
- de intervenţie în situaţii speciale. 
Parteneriatul dintre şcoală şi poliţie are la bază îndeplinirea obiectivelor comune. 
În comunităţi, întâlnim practici ale parteneriatului diferite de la o şcoală la alta. În esenţă, 

domeniile în care întâlnim parteneriatul şcoală – poliţie sunt următoarele: 
- Asigurarea integrităţii personale a elevilor, cadrelor didactice, a locuitorilor comunităţii în 

general; 
- Prevenirea delincvenţei juvenile şi a criminalităţii; 
- Violenţa în familie, stradală, în cadrul şcolii; 
- Prevenirea consumului, a traficului de droguri; 
- Educaţia rutieră; 
- Prevenirea prostituţie/proxenetism, pedofiliei; 
- Prevenirea cerşetoriei; 
- Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor; 
- Promovarea respectului faţă de lege; 
- Promovarea drepturilor omului şi ale copilului; 
- Promovarea unui comportamnet civilizat în societate; 
- Promovarea imaginii pozitive ale Poliţiei în comunitate şi creşterea încrederii în instituţie; 
- Culegerea de informaţii şi date de interes în cazuri speciale; 
- Menţinerea ordinii şi liniştii publice în unităţile de învăţământ, în afara acestora (perimetrul 

şcolii, traseul de la şcoală – acasă al elevilor), în comunitate; 
- Realizarea / proiectarea unor programe/proiecte de parteneriat; 
- Stabilirea identităţii persoanelor şi educarea copiilor pentru utilizarea actelor care atestă 

identitatea; 
- Recrutarea viitoarelor cadre ale instituţiei. 
  
Şcoala şi biserica 
 
Scurt istoric al parteneriatului şcoală – biserică 
Una dintre instituţiile cu un mare rol comunitar este biserica. Şcoala şi biserica au colaborat încă 

din cele mai vechi timpuri. Biserica a fost cea care a înfiinţat primele şcoli. 
Biserica a avut un rol important în constituirea instituţiilor destinate învăţământului dar şi în 

promovarea educaţiei de tip moral – religios. 
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PROIECT ERASMUS KA 2 "EUROPE - POWERED BY NATURE" – 
DESCRIERE DETALIATĂ 

 

PROFESOR PREDOI GRETA 

ȘCOALA GIMNAIZALĂ BUTEA, JUDEȚUL IAȘI 

 

 

1. Start Proiect  

Site-ul proiectului. Am creat un site colectiv de proiect pentru a publica rezultatele, rapoartele, 
orarul și testele noastre.  

Logo-ul proiectului. Toate școlile au creat un logo pentru proiect, iar utilizatorii au putut decide 
prin votul lor logoul preferat.  

2.EU - Utilizarea energiei (materiale de învățare / predare / instruire) 

Pe site-ul web au fost postate informații despre utilizarea energiei în fiecare țară parteneră și 
sfaturi pentru economisirea energiei. Aceste materiale au fost lucrate de ficare școală parteneră în 
cadrul cluburilor Erasmus. 

Etapa de Implementare - Pretest 

Toți elevii participanți au completat un test online despre consumul de energie și economisirea 
acesteia. Implementare-Consumul și economisirea energiei 

Fiecare țară a colectat date despre consumul de energie și a publicat rezultatele într-o diagramă. 
Apoi profesorii și elevii au lucrat pe tema economisirii energiei și au trimis sugestiile lor în 
Germania. Germania a colectat toate rezultatele și le-a publicat pe site-ul proiectului. 

Implementare-posttest 

Toți elevii participanți au făcut același test online despre consumul de energie și economisire. 
Școala germană a creat testul online despre UE. Toți partenerii au răspuns la întrebări împreună cu 
elevii lor. Profesorii germani au evaluat testul prin Leonie + și au publicat rezultatele într-o 
diagramă. 

3.Energia geotermală-material de învățare / instruire / predare 

Am creat două postere despre energia geotermală, una folosind limba maternă și una în limba 
engleză. Am publicat o broșură cu tema „Energia geotermală” și o prezentare ppt pe site-ul 
proiectului. Am făcut o excursie la o centrală geotermală și un scurt film despre aceasta și am 
construit modele care arată modul în care este folosită energia geotermală. 

Implementare-Pretestare 

Toți elevii participanți au făcut un test online despre energia geotermală. Școala turcă a creat 
testul online despre energia geotermală. După aceea, toți partenerii au completat întrebările cu elevii 
lor. Profesorii germani au evaluat testul prin Leonie + și au publicat rezultatele într-o diagramă. 

Implementare-Întrebarea lunii 

Școala turcă a publicat o întrebare despre energia geotermală. Elevii fiecărei școli partenere au 
răspuns prin e-mail. Cel mai bun răspuns a fost publicat pe site-ul proiectului. 

Diseminare-Postere despre energia geotermală 
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La școală, grupurile de elevi au lucrat asupra energiei geotermale (teorie, colectare de texte, 
fotografii, ilustrații, diagrame, istorie, ppt sau Prezi.com), utilizate în țara de origine. Fiecare țară a 
făcut postere. Aceste postere au fost traduse în limba engleză și expuse în școală. Textele au fost 
redactate în engleză, turcă, poloneză, finlandeză, română, germană, astfel încât fiecarei școli i s-a 
dat posibilitatea să le creeze în propria lor limbă. 

Implementare-Întâlnire transnațională 1: Contactul cu energia geotermală 

Ne-am întâlnit în Turcia pentru a reuni concluziile noastre despre Energia geotermală.  

Implementare-Film scurt: Energie geotermală 

În timpul întâlnirii noastre am învățat direct de la sursă cum este produsă și folosită energia 
geotermală în Turcia. Am făcut un film despre aceatsă vizită de studiu pentru a împărtăși experiența 
noastră cu ceilalți elevi de acasă. Am editat filmul pentru a crea subtitrări. 

Implementare-broșură despre energia geotermală 

Cu constatările noastre am creat o broșură informativă despre energia geotermală cu fotografii, 
diagrame și texte în limba engleză. Partenerii au putut traduce textele și în limba lor. Broșura 
conține cunoștințele dobândite despre energia geotermală. Broșura este destinată elevilor și 
profesorilor din toate școlile participante. Fiecare partener a adus idei despre producerea broșurii. 

Diseminare-modele de utilizare geotermală 

Toți partenerii au lucrat împreună la crearea unui model. Partenerul turc a oferit materiale 
pentru partea practică. 

Implementare-dicționar multilingvistic "Eu și țara mea", partea 1 

A existat un curs de fraze cotidiene și un vocabular util al frazelor de actualitate. Cu toții am 
inserat frazele într-un dicționar care a fost publicat la sfârșitul proiectului. Școala turcă a pregătit 
câteva lecții de scurtă durată pentru grup. Toți partenerii au practicat limba turcă în timpul șederii 
lor în Kizlcahamam. 

Implementare-posttest 

Toți elevii participanți au făcut același test online despre energia geotermală. Școala turcă a 
creat testul online despre energia geotermală. Toți partenerii au răspuns la întrebări cu elevii lor.  

4. Energia apei - material de învățare / predare / instruire 

Am creat postere despre energia apei în limba maternă și engleză. Am publicat o broșură și o 
prezentare ppt  pe site-ul web al proiectului. Am făcut o vizită de studiu la o centrală și apoi un 
scurt film despre Energia apei. Am construit modele care ne-au arătat modul în care este folosită 
energia apei. 

Implementare-pretest 

Toți elevii participanți au făcut același test online despre energia apei. Școala din România a 
creat testul online despre energia apei. Toți partenerii au răspuns la întrebări cu elevii lor.  

Implementare-Întrebarea lunii 

Școala românească a publicat o întrebare despre energia apei. Elevii fiecărei școli partenere au 
răspuns prin e-mail. Cel mai bun răspuns a fost publicat pe site-ul proiectului. Partenerul român a 
creat întrebarea și a publicat-o pe site-ul proiectului. Toți partenerii au lucrat la răspunsul la 
întrebări și au trimis cel mai bun răspuns României. Apoi au ales cel mai bun răspuns pentru site-ul 
proiectului. 

Implementare-Postere despre energia apei 

La școală, grupurile de elevi au lucrat la energia apei (teorie, texte colectate, fotografii, ilustrații, 
diagrame, istorie (ppt sau Prezi.com), folosite în țara de origine. Toate țările au pregătit postere care 
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au fost traduse în limba engleză și expuse în școală. Textul școlar a fost redactat în engleză, turcă, 
poloneză, finlandeză, română, germană, astfel încât fiecare școală să-și creeze materialele în propria 
limbă. 

Implementare-Întâlnire transnațională 2: Energia apei 

Ne-am  întâlnit în România pentru a finaliza împreună activitățile specifice temei Energia apei.  

Implementare-Film scurt: Energia apei 

În timpul întâlnirii noastre am învăța direct de la sursă despre modul în care se produce și se 
utilizează energia apei în România. Am facut un film despre enegia apei pentru a împărtăși 
experiențele noastre cu alți elevi de acasă. 

Implementare-broșură despre energia apei 

Cu descoperirile noastre am creat o broșură informativă despre energia apei cu fotografii, 
diagrame și texte în engleză. Partenerii au putut  traduce textele și în limba lor. Broșura conține 
cunoștințele dobândite despre energia apei. Broșura este destinată elevilor și profesorilor din toate 
școlile participante. Fiecare partener a adus idei despre producerea broșurii. 

Implementare - Modele de utilizare a energiei apei 

Toți partenerii au colaborat la crearea unui model. Partenerul român a oferit materiale pentru 
munca practică. 

Implementare - Dicționar multilingv "Eu și țara mea", partea 2 

A existat un curs de fraze cotidiene și un vocabular util al expresiilor de actualitate. Cu toții am 
inserat frazele într-un dicționar care a fost publicat la sfârșitul proiectului. Școala românească a 
pregătit câteva lecții de limbă română în limba engleză pentru totți partenerii. Cu toții au practicat 
limba română în timpul șederii lor în Butea. 

Implementare-posttest 

Toți elevii participanți au răspuns aceluiași test online despre energia apei. Școala românească a 
creat testul online.  

Implementare-Pretestare 

Toți elevii participanți aurăspuns aceluiași test online despre energia biomasei. Școala 
finlandeză a creat testul online .  

Implementare-Întrebarea lunii 

Școala finlandeză a publicat o întrebare despre energia biomasei. Elevii fiecărei școli partenere 
au răspuns prin e-mail. Cel mai bun răspuns a fost publicat pe site-ul proiectului.  

Implementare-Postere despre energia biomasei  

La școală, grupurile de elevi au lucrat în domeniul energiei biomasei (teorie, colectare de texte, 
fotografii, ilustrații, diagrame, istorie, ppt sau Prezi.com), utilizate în țara de origine. Fiecare țară a 
pregătit postere. Aceste afișe au fost traduse în limba engleză și au fost expuse la școală.  

Implementare-Întâlnire transnațională 3: Biomasa 

Ne-am întâlnit în Finlanda pentru a finaliza rezultatele muncii noastre pe tema Biomasa.  

Implementare-film scurt: energia biomasei  

În timpul întâlnirii noastre, am învăța direct de la sursă despre modul în care este produsă și 
folosită energia biomasei în Finlanda. Am creat un film despre munca noastră de învățare a 
împărtăși noastră cu alți elevi de acasă.  

Implementare-Broșură despre Biomasă 
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Cu constatările noastre am creat o broșură informativă despre energia biomasei cu fotografii, 
diagrame și texte în engleză. Partenerii au tradus textele și în limba lor.  

Implementare - Modele de utilizare a biomasei 

Toți partenerii au colaborat la crearea unui model. Partenerul finlandez a oferit materiale pentru 
munca practică. 

Implementare-Dicționar multilingv "Eu și țara mea", partea 3 

A existat un curs de fraze cotidiene și un vocabular util al expresiilor de actualitate. Cu toții am 
inserat frazele într-un dicționar care a fost publicat la sfârșitul proiectului.  

Expoziție de artă-implementare 

Fiecare partener a lucrat pe o piesă de artă, de ex. imagini, sculpturi, colaje care arată una dintre 
primele trei energii pe care le-am lucrat. În școli au fost selectate cele mai bune 5 lucrări și au fost 
duse în Finlanda. Aici le-am prezentat într-o expoziție organizată într-un loc public din Mikkeli. 
Cea mai bună lucrare a tuturor a fost aleasă de grupul internațional.  

Implementare-posttest 

Toți elevii participanți au răspuns aceluiași test online despre energia biomasei. Școala 
finlandeză a creat testul online . 

Energia eoliană-material de învățare / predare / instruire 

Am crea postere despre energia eoliană folosind limbile materne și engleza. Am publicat o 
broșură și o prezentare ppt sau Prezi.com pe site-ul web al proiectului. Am făcut o vizită de studiu 
la un parc eolian și un scurt film despre el și am construit modele care să arate recoltarea energiei 
eoliene. 

Implementare-Pretestare 

Toți elevii participanți au răspuns unui test online despre energia eoliană. Școala poloneză a 
creat testul online despre energia eoliană.  

Implementare-Întrebarea lunii 

Școala poloneză a publicat o întrebare despre energia eoliană. Elevii fiecărei școli partenere au 
răspuns prin e-mail. Cel mai bun răspuns a fost publicat pe site-ul proiectului.  

Implementare-Postere despre energia eoliană 

La școală, grupurile de elevi au lucrat în domeniul energiei eoliene (teorie, colectare de texte, 
fotografii, ilustrații, diagrame, istorie, ppt sau Prezi.com), utilizate în țara de origine. Fiecare țară a 
pregătit postere. Aceste afișe au fost traduse în limba engleză și au  fi expuse în școală.  

Implementare-Reuniunea de coordonare a proiectului 2 

Profesorii responsabili ai fiecărei școli s-au întâlnit pentru a evalua și a discuta activitatea 
proiectului și a pregăti raportul interimar împreună. Germania a prezentat schița întâlnirii. 

Implementare-Întâlnire transnațională 4: Energia eoliană 

Ne-am întâlnit în Polonia pentru a reuni concluziile noastre despre Energia eoliană. Școala 
poloneză a organizat programul întâlnirii.  

Implementare-Film scurt: Energia eoliană 

În timpul întâlnirii noastre am învățat direct de la sursă despre producerea și utilizarea energiei 
eoliene în Polonia. Am face un film despre vizita în parcul eolian pentru a ne împărtăși experiența 
cu alți elevi la domiciliu.  

Implementare-Broșură despre energia eoliană 
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Cu descoperirile noastre vom crea o broșură informativă despre energia eoliană cu fotografii, 
diagrame și texte în engleză. Partenerii au  putut traduce textele și în limba lor 

Implementare-Modele de utilizare a energiei eoliene 

Toți partenerii au lucrat împreună la crearea unui model. Partenerul polonez a oferit materiale 
pentru munca practică. 

Diseminare-Dicționar multilingv "Eu și țara mea", partea 4 

A existat un curs de fraze cotidiene și un vocabular util al expresiilor de actualitate. Au fost 
întroduse frazele într-un dicționar care a fost publicat la sfârșitul proiectului.  

Diseminare-posttest 

Toți elevii participanți au răspuns aceluiași test online despre energia eoliană. Școala poloneză a 
creta testul online despre energia eoliană.  

Energia solară-Materiale de învățare / predare / instruire 

Am crea postere despre energie solară în limbile materne și engleză. Am publica o broșură și o 
prezentare ppt sau Prezi.com pe site-ul web al proiectului. Am mers să vizităm un câmp solar și un 
muzeu al energiei solare. Am facut un scurt film despre vizitele de documentare și am construi 
modele de mașini solare. 

Implementare-Pretestare 

Toți elevii participanți au răspuns aceluiași test online despre energia solară. Școala germană a 
creat testul online  

Implementare-Întrebarea lunii 

Școala germană a publicat o întrebare despre energia solară. Elevii fiecărei școli partenere au 
răspuns prin e-mail.  

Implementare-Postere despre e nergia solară 

La școală, grupurile de elevi au lucrat în domeniul energiei solare (teorie, colectare de texte, 
fotografii, ilustrații, diagrame, istorie, ppt sau Prezi.com), folosite în țara de origine. Fiecare țară a 
pregăti tpostere. Aceste afișe au fost traduse în limba engleză și au fost expuse în școală.  

Implementare - Întâlnire transnațională 5: Energia solară 

Ne-am întâlnit în Germania pentru a reuni concluziile noastre pe tema energiei solare. Școala 
germană a organizat programul de întâlnire.  

Implementare-Film scurt: Energia solară - În timpul întâlnirii noastre am văzut direct la sursă 
cum se produce și utilizează energia solară în Germania. Am facut un film despre documentarea 
noastră pentru a comunica experiențele noastre cu ceilalți elevi de acasă.  

Implementare-broșură despre energia solară 

Cu descoperirile noastre vom crea o broșură informativă despre energia solară cu fotografii, 
diagrame și texte în engleză. Partenerii au tradus textele și în limba lor.  

Implementarea-Mașini solare ca modele pentru utilizarea energiei solare 

Toți partenerii au lucrat împreună la crearea modelelor de mașini solare. Partenerul german a 
oferit materiale pentru munca practică. 

Implementare-Dicționar multilingv "Eu și țara mea", partea 5 

A exista un curs de fraze cotidiene și un vocabular util al expresiilor de actualitate. Au fost 
introduse frazele într-un dicționar care a fost publicat la sfârșitul proiectului.  

Implementare-posttest 
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Toți elevii participanți au răspuns aceluiași test online despre energia solară. Școala germană a 
creat testul online despre energia solară.  

Evaluarea și raportul final 

A fost evaluat proiectul folosind diferite instrumente și metode – chestionare on-line despre 
poiect, puncte tari  - puncte slabe – oportunități – amenințări. 

Implementare-Călătorie cu autobuzul pe harta Europei pentru a vizualiza cursul proiectului 

Am lucrat cu imagini și metafore. Proiectul a fost un autobuz pe harta Europei pentru a 
vizualiza cursul proiectului.  

Proiectul nostru a  vizat o mai bună înțelegere a punctelor de vedere și a atitudinilor față de 
energiile alternative din diferite țări europene. Societatea modernă se bazează în mare măsură pe 
energie. Cu acest proiect am vrut să conștientizăm elevii de nevoie de energie verde și de 
provocările viitorului în producerea și economisirea energiei. Astfel, într-un proiect multinațional, 
acesta ne oferă ocazia de a colabora pe această temă, care poate fi rezolvată numai pe plan 
internațional. 

Obiectivele noastre au fost: 

1. Să cercetăm ce cantitate și în ce scop folosim energia 

2. Să creștem gradul de conștientizare a elevilor în privința existenței surselor de energie 
regenerabilă, cum ar fi energia geotermală, apa, biomasa, energia eoliană și solară. 

3. Să investigămîn mod practic diferite tipuri de tehnologii utilizate în producerea energiei 

4. Să comparăm diferitele surse de energie în termeni de tehnologie, economie și climă 

5. Să îmbunătățim procesul de învățare colaborativă între organizațiile participante și profesori 
și elevi 

6. Să dezvoltăm la  elevii la cooperarea care reprezintă primul pas spre înțelegerea reciprocă 

7. Să dezvoltăm abilitățile digitale ale elevilor 

8. Să promovăm multilingvismul în rândul elevilor din diferite țări europene 

9. Să integrăm înformațiile în clasă pentru a le crește atractivitatea orelor de științe 

10. Să creștem eficiența energetică, una dintre cele cinci obiective principale ale UE (Nr. 3: 
Schimbările climatice / emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% mai mici decât în 1990, 20% din 
energia din surse regenerabile și 20% creștere în eficiența energiei) 

Prin participarea la acest proiect, elevii aua vut oportunitatea să își extindă competențele în ceea 
ce privește cooperarea, comunicarea, crearea de rețele, coordonarea sarcinilor și crearea de conținut.  

Munca în echipă pe parcursul a 3 ani a condus la schimbarea mentalității participanților care au 
avut o atitudine deschisă și atentă față de toți partenerii. În toate activitățile proiectului, cooperarea 
a fost primul pas către progresul reciproc. A câștigat comunicarea, utilizarea unei limbi străine, 
precum și o înțelegere și cunoaștere mai profundă a diferitelor culturi și țări.  

Elevii noștri au avut șansa deosebită de a cunoaște alte culturi din Europa și de a aprofunda 
competențele lor de cooperare. Elevii au practicat interacționarea lingvistică într-o manieră adecvată 
și creativă în limba maternă și și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe în limba engleză. 

Pe lângă acestea, proiectul a vizat  creșterea competențelor matematice și de bază în domeniul 
științei și tehnologiei, care sunt utilizarea și aplicarea cunoștințelor și metodologiilor care explică 
lumea naturală. Acestea implică o înțelegere a schimbărilor cauzate de activitatea umană și 
responsabilitatea fiecărui individ în calitate de cetățean. Colaborarea internațională a necesitat 
abilități de bază în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC). 

1467



 

Prin întâlnirea elevilor din alte țări europene, s-au dezvoltat competențe sociale și civice pentru 
a participa într-un mod eficient și constructiv în viața socială și profesională. 

Obiectivele propuse au fost îndeplinite. Nu am întâmpinat probleme în implementarea 
obiectivelor proiectului.  
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Importanţa activităţilor extraşcolare în dezvoltarea simţului civic al elevilor 
 
 

Profesor: Prenţu Angelica 
Liceul Tehnologic ,,Ion Bănescu”- Mangalia 

 
 

Societatea modernă, prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa, deschiderea spre inovaţii, 
solicită un model al personalităţii umane care ar fi capabilă să facă faţă cerinţelor secolului XXI 
care s-a anunţat ca un mileniu al schimbărilor continue. Educaţia devine imboldul progresului 
social, exigentele timpului, an de an, suscită noi abordări şi valorificări ale ştiinţelor pedagogice, 
psihologice, politice, sociale, economice în scopul formării unei generaţii tinere, capabile să asigure 
în continuare un nivel de bunăstare a vieţii, o interacţiune socială sporită, condiţii optime pentru 
dezvoltarea umană. 

Educaţia civică asigurată prin curriculum şcolar aduce o contribuţie foarte importantă la 
educarea elevilor, dar transformarea fiecărui elev într-un bun cetăţean presupune din partea fiecărei 
şcoli şi organizarea unor activităţi extraşcolare. Aceste activităţi au rolul să completeze în mod 
armonios activităţile cu caracter curricular, oferă elevilor posibilitatea să exerseze practici 
democratice în şcoală şi în comunitate, să atragă şi sprijinul membrilor din comunitate. În general, 
educaţia pentru cetăţenie democratică urmăreşte dezvoltarea unei societăţi mai bune prin 
promovarea unor concepte/valori de bază, precum egalitatea, demnitatea, solidaritatea, participarea, 
libertatea, dreptatea, pacea. (Hugh Starkey, 1996).   

Demersul vizează formarea bunului cetăţean , în sensul trasmiterii de cunoştinţe, dezvoltării de 
drepturi şi atitudini care să-i permită individului să perceapă şi să înţeleagă modul în care societatea 
trebuie să funcţioneze şi să contribuie la ameliorarea respectivă. Rolul şcolii este acela de a pregati 
cetăţeni responsabili care ştiu să analizeze probleme controversate, să influenţeze politicile publice, 
să-şi exprime opinia. Şcoala trebuie să-i înveţe pe elevi să participe la viaţa comunităţii, să le pese 
de lumea în care trăiesc. Avantajele educaţiei extraşcolare sunt multiple, deoarece demersul este 
realizat din perspectiva pluri şi interdisciplinară, ceea ce favorizează spiritul democratic, interesul 
pentru viaţă socială şi politică, grija faţă de mediu. În acest sens, activitatea extraşcolară este o 
oportunitate ce trebuie valorificată în direcţia eficientizării şi focusării ei pe educaţia civică a 
elevilor.  

Elementul esenţial al educaţiei pentru drepturile omului îl constituie organizarea unor activitati 
extraşcolare prin care elevii să se implice direct în promovarea, apărarea, protejarea drepturilor în 
comunităţile în care trăiesc.   

Rolul major al educaţiei se relevă şi în Convenţia cu privire la Drepturile copilului, art.29: 
,,Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii şi talentelor copilului, pregătindu-
l pentru viaţa activă ca adult". Astfel se impune şi nevoia de edificare şi menţinere a unei şcoli 
moderne, democratice, activitatea careia să se axeze pe ,,valorificarea educaţiei în vederea 
progresului socio- uman", o şcoală deschisă ce pledează pentru umanizarea, umanitarizarea şi 
informatizarea procesului de învăţământ, o şcoală care oferă subiectului educaţiei – elevului – 
condiţiile necesare privind valorificarea nevoilor, intereselor, aspiraţiilor sale individuale, 
favorizându-i devenirea, asigurându-i succesul.  

Comunitatea de învaţare este mediul de formare a atitudinilor, capacităţilor şi competenţelor 
elevului. Participând şi cooperând, demonstrând interes pentru studii, pentru propria autodezvoltare, 
pentru viaţa comunitară, elevul trăieşte o continuă schimbare de comportament, acumulează 
experienţe prin care îşi racordează existenţa personală ,,la dinamismul vieţii sociale actuale şi 
viitoare în interesul propriu şi al societăţii".   

În realizarea activităţilor extraşcolare  trebuie  antrenate întotdeauna cei trei factori implicaţi în 
actul educaţional: elevii, prin responsabilităţile asumate atât individual, cât şi în grup; familiile, prin 
susţinere morală, financiară şi de multe ori implicate chiar în organizarea activităţilor; şcoala, prin 
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obţinerea avizelor necesare deplasării (atunci când plecăm în excursie), elaborarea strategiilor 
didactice, realizarea unităţii dintre cei trei factori , finalizarea activităţii întreprinse.    

În proiectarea activitatii extrascolare,  trebuie avut grijă ca obiectivele instructiv-educative să 
primeze, dar să fie prezente în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci şi 
rezultatele vor fi deosebite. 

Participarea efectivă şi afectivă,  în activităţile cu caracter umanitar ce au ca scop strângerea de 
fonduri pentru anumite situatii critice ce pot apărea în viaţa semenilor lor,  angajează atât elevii 
timizi, cât şi pe cei slabi, îi poate tempera pe cei impulsivi, stimulând curentul de influente 
reciproce, dezvoltând spiritul de cooperare şi întrajutorare.    

Prin faptul că în asemenea activităţi, se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, elevii se autodisciplinează.    

Activităţile extraşcolare cu caracter interdisciplinar pot juca un rol deosebit de important pentru 
că ele au o influenta puternică asupra elevilor: dezvoltarea creativităţii civice, valorificarea 
aptitudinilor, pregătirea pentru cetăţenia în comunitate, dezvoltarea responsabilităţii faţă de unele 
probleme ale comunităţii, încurajarea iniţiativei în folosirea resurselor locale.  

 
Bibliografie: 
 
1. Rădulescu E, Tîrcă A. – Educaţia civică prin activităţi extraşcolare cu caracter 

interdisciplinar, Polirom, Iaşi, 2004 
2. Cernea Maria – Contribuţia activităţi extracurriculare la optimizarea procesului de învăţat, în 

,,Învăţamântul primar”, nr.1/2000, Ed. Discipol, Bucureşti 
3. Constantinescu I. şi Stolearu A. Creativitate, cunoaştere, potenţial creativ. Timişoara, 1991. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. Pricopi Carmen 
 
 
Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit in formarea personalității elevilor. Ea 

urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

 
Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activități cat mai variate și bogate in conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

 
Un punct forte al activităților extrașcolare este acela că antrenează elevii in activități cât mai 

variate și bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învățare. 
 
Indiferent ce metodă se adoptă în educația tradițională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă și 

un obiectiv atins, ea nu va epuiza niciodată sfera influențelor formative exercitate asupra elevului. 
Elevii trebuie să fie îndrumați să dobândească în primul rând o gândire independentă, tolerantă 

față de ideile noi,  capacitate de a descoperi lucruri noi. 
 
Educatorul trebuie să fie el însăși creativ, deoarece numai așa poate să aducă în atenția elevilor 

tipuri de activități extrașcolare care să le stârnească interesul, curiozitate, imaginația și dorința de a 
participa necondiționat la desfășurarea acestora. 

 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constitue un 

medui formator mai atractiv, in afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
in comparație cu al celorlalți. 

 
Activitățile extrașcolare reprezintă un element prioritar în educație întrucât au un impact pozitiv 

asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale.  
 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative.  
 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 

noi volumul de cunoștințe însușite in cadrul orelor de curs.  
 
Constitue un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a 

elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. 
 
Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 

mod rațional, timpul liber, sunt benefice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Prof. înv. preșcolar Pripon Teodora Cipriana 
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Bucium, Alba 

Grădinița cu program normal Bucium Sat 
 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora 
se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, 
copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, 
şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi 
stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de 
teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare. Copiii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile 
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă și  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
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responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și 
cea comportamentală. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea  înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută de voie bună şi 
optimism, cu  însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor 
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să  îi laşi pe ei să te conducă spre 
acţiuni frumoase şi valoroase. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar Proca Carmen-Mihaela 
Liceul ,,Ștefan cel Mare” Codăești, Școala Gimnazială Pribești 

 
 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori) 
Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii preșcolarilor și elevilor din clasele primare. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună 
bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe 
copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-
o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Punctul forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: atelierele creative, excursiile, taberele, piesele de teatru, spectacolele de operă 
comică, şezătorile, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee, biserică, Grădina Botanică, Grădina 
Zoologică, activitățile gastronomice, activitățile sportive. 

Copiii  pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Ei  
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca cel care propune 
activitatea să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi 
extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţionat la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură. 

 Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.  

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor și școlarilor, la organizarea raţională şi plăcută 
a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor 
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extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 
acţiuni frumoase şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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 Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar, Daniela PROCA 
Școala Gimnazială Nr. 1 Schitu Golești, Argeș 

 
 
În cadrul procesului instructiv-educativ, un rol deosebit îl au activităţile extracurriculare, 

percepute din ce în ce mai mult ca o necesitate în modelarea personalităţii copiilor. Este cunoscut 
faptul că personalitatea umană se îmbogăţeşte şi se formează treptat, din aspecte cât mai 
cuprinzătoare ale lumii înconjurătoare. De aceea, activitatea copilului nu trebuie să se limiteze la 
spaţiul şi timpul şcolar, acesta trebuie să ia contact cu mediul natural şi social ce presupune o gama 
mai largă de relaţii, de comportamente. 

Ca o continuare firească a orelor de curs, activităţile extracurriculare pot realiza obiective 
prioritare ale procesului instructiv-educativ, cum ar fi: dobândire de cunoştinţe noi din diverse 
domenii; completarea şi sistematizarea unor cunoştinţe; educarea atitudinii copilului faţă de 
învăţătură şi faţă de şcoală; cultivarea respectului faţă de semeni şi faţă de sine; educarea în spiritul 
dragostei faţă de natură; dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor; formarea unor deprinderi 
utile în viaţa de zi cu zi. 

Activitatea extracurriculară a unei şcoli permite completarea, rotunjirea şi modelarea activităţii 
didactice strict desfăşurată pe procesul de predare şi învăţare a conţinuturilor programelor pe 
discipline. În esenţă, această activitate reprezintă acel "altfel de educaţie", nu cea legată strict de un 
manual, dar care contribuie uneori definitoriu la completarea personalităţii elevilor sau descoperirea 
şi încurajarea la ei a unor valenţe şi aptitudini pentru care orele efective de curs nu ne oferă timpul 
fizic necesar. Se impune totodată corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de 
învăţământ şi a celui local cu cele specifice unităţii de învăţământ, inclusiv a activităţii de consiliere 
şi orientare şcolară, a orelor de dirigenţie şi a activităţilor extracurriculare. 

Trăim într-o lume informaţională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia îşi pune din 
ce în ce mai mult „amprenta” în toate domeniile. Nici învăţământul nu a fost ocolit: avem 
calculatoare în clase, unii videoproiectoare, ecrane, table de scris cu marker şi nu cu cretă, copiii vor 
să vină la şcoală cu telefoanele… Cu toată tehnologia, elevii de ciclul primar sunt „tot copii” cărora 
le place să se joace, să râdă. Ce ar trebui să facem noi, învăţătorii? – ne punem adeseori întrebarea. 
Poate să desfăşurăm mai multe activităţi extraşcolare care să-i pregătească pentru viaţă.  

Intr-adevăr, organizarea acestor activităţi presupune un plus de efort din partea cadrului didactic 
care ştie să respecte şi anumite reguli, să îndeplinească anumite condiţii. Evaluarea se realizează 
fără catalog, fapt ce contribuie la sporirea stării de relaxare în comportamentul copiilor. 

Activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având 
multiple valenţe formativ-educative:  

• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în 
variate contexte şi situaţii;  

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 
responsabilitatea ce şi-o asumă;  

• contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau opiniilor 
despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii;  

• asigură un demers atractiv, îndrăgit de elevi, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de 
lucru pentru elevi, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestora;  

• ajută la valorificarea inteligenţelor multiple ale elevilor;  
• facilitează socializarea şi intercomunicarea cu alţi copii prin intermediul jocurilor sau prin 

strategii de cooperare;  
• ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai 

deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă;  
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• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru calificativ/notă. 
Elevii participă activ, cu interes la aceste activităţi şi cred că cel mai mult îndrăgesc excursiile şi 

serbările.  
Excursia ne ajută să unim toate laturile educaţiei, iar interdisciplinaritatea pe care o favorizează 

este mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în orele de curs. Intrând în 
contact direct cu natura, observându-i frumuseţile, copiii îi devin prieteni, iar mai târziu, când vor fi 
adulţi, vor fi protectorii ei. Organizând excursii cu elevii avem posibilitatea de a contribui la 
dezvoltarea personalităţii lor prin valorificarea intereselor şi a aptitudinilor acestora. 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 
Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, 
contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de activităţi extraşcolare 
marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Importanţa acestor activităţi constă în 
cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej.  

Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, să 
stabilim relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea 
lor dovedeşte că oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional.  

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o 
sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 
activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o 
îndrăgească. Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă 
de impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, 
teatru, muzică). Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De 
obicei, acestea sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele 
dintr-un anumit domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor.  

Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru 
oferta educaţională.  

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – VALENȚE PEDAGOGICE 
 
 

Prof. Prode Letiția 
Școala Gimnazială Poplaca, Județul Sibiu 

 
 

Pefecționarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea armonioasă a activităților 
școlare cu activitățile extrașcolare. Îmbinarea armonioasă a acestora are numeroase valențe 
pedagogice deoarece acestea îi permit elevului să-și manifeste creativitatea și să-și dea frâu 
imaginației, iar cadrul didactic are oportunitatea să-și exprime măiestria și tactul pedagogic alegând  
activități care sunt conform intereselor și dorințelor elevilor. 

Activitățile extrașcolare sunt acvtivități de învățare și complementare, care urmăresc ca elevii 
să-și îmbogățească informațiile primite în cadrul activităților didactice. Ele cultivă de asemenea 
interesul elevilor spre anumite domenii, ajută elevii să se integreze în viața socială și astfel 
contribuie la formarea personalității elevilor. Activitățile extrașxcolare au rolul de a-i ajuta pe elevi 
să-și însușască anumite cunoștințe și să-și formeze anumite deprinderi care să le fie utile în anumite 
situații de învățare, dar și pe parcursul vieții. 

Concursurile pe diferite teme (religie, literatură, violență, pace etc.), îi familiarizează pe elevi cu 
cunoștințele pe temele respective, le dezvoltă creativitatea prin realizarea de creații literare: poezii, 
compuneri, eseuri. De asemenea le dezvoltă simțul artistic  prin realizarea de desene, picturi pe 
diferite teme și utilizând tehnici variate. 

Elevii sunt invitați și motivați să fie creativi și să-și dea frâu liber imaginației și astfel produsul 
creației lor fiind mici creații artistice sau chiar opere de artă. Astfel avem posibilitatea să 
descoperim în fiecare elev talanții cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Putem descoperii elevii care nu 
au capacității intelectuale deosebite, dar care sunt  talentați la pictură sau desen. Astfel elevii sunt 
încurajați și motivați să-și folosească talentele care le dețin și să le dezvolte. Adesea descopăr elevi 
care sunt cu cerințe educaționale speciale și care au talente artistice remarcabile. 

Activitățile extrașcolare sunt o modalitate de a învăța lucruri noi, de a experimenta și de 
asemenea sunt o modalitate plăcută de a petrece timpul util și de a dezvolta creativitatea elevilor. 
Activitățile extrașcolare sunt cele mai îndrăgite de elevi. Ei participă cu mare plăcere la ele și astfel 
reușesc să se descoperepe pe ei înșiși și să fructifice timpul creând. De asemenea se crează noi 
conexiuni, se sudează grupul de elevi dând naștere astfel la prietenii trainice. Astfel activitățile 
extrașcolare sunt utile și aduc beneficii elevilor. 

Activitățile extrașcolare sunt o oportunitate prin care elevii își pot dezvolta interesul față de 
tradiții, pot de asemenea să cunoască diferite evenimente legate de diferite sărbători cum ar fi 
Nașterea și Învierea Domnului și cunoașterea însemnătății acestor sărbători. Prin realizarea de 
felicitări sau diferite obiecte, elevii își pot dezvolta spiritul de observație, îndemânarea, abilitățile 
practice, imaginația și să-și dezvolte spiritul creativ și astfel să pună în practică anumite idei 
inovatoare în propria creativitate. Adesea sunt puși în situația de a lucra în echipă și astfel ei trebuie 
să copereze cu ceilalți elevii din grupă și astfel se îmbunătățește comunicarea. 

Elevii au oportunitatea  să-și formeze și să-și cultive interesul pentru o viață autentică și pură, să 
manifeste interes pentru protejarea naturii și a valorilor culturale și să-și formeze o atitudine 
responsabilă. În cadrul excursiilor sau prin vizitarea unor obiective turistice elevii observă 
obiectivele turistice în realitate și iau contact cu detaliile lor. De asemenea elevii au posibilitatea să 
utilizeze tehnica foto pentru imortalizarea unor imagini mai deosebite și pot surprinde prin 
intermediul fotografiilor unele peisaje inedite sau unele ipostaze ce merită imortalizate. 

În cadrul activitățile extrașcolare se transmit elevilor în mod organizat și sistematic informații 
din toate domeniile de activitate: plastice, religioase, literare, muzicale; astfel formându-se anumite 
competențe. Toate activitățile au rolul de a dezvolta elevii ca persoane bogate din punct de vedere 
intelectual și cultural, sigure pe ele, inteligente și capabile să se descurce în orice situație de viață.  
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Menirea activităților extrașcolare este de a produce experiențe elevilor, de a le trezii curiozitatea 
și de a se implica în mod activ în anumite activități, contribuind la formarea personalității elevilor  
și de a-i pregăti pentru viață. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRASCOLARE   
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII  ELEVULUI 
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LIC. TEHN. ,,ION CREANGA’’PIPIRIG 

                                                         
 
 

De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui, de casa, de satul 
sau oraşul în care locuieşte. Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o 
puternică încărcătură emoţională, care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai 
târziu, ale iubirii de păstrarea   tradiţiilor poporului nostru, la sădirea în inimile generaţiilor care vin 
a mândriei pentru frumuseţea costumului popular românesc, a dansului, a obiceiurilor, al 
sentimentului de dragoste de patrie.  

Astfel cunoaşterea spontană, mai întâi a mediului punctul de pornire al unui şir întreg de acţiuni 
conştiente care vor duce, cu timpul, la consolidarea sentimentului de dragoste faţă de patrie. Şi 
aceasta pentru că satul, oraşul, ţinutul natal constituie o părticică din ţară, iar istoria lor reprezintă o 
parte integrantă din istoria patriei. De aceea prin intermediul activităţilor care se organizează în 
vederea cunoaşterii ţinutului natal, precum şi cu ajutorul unor relicve istorice locale se creează 
momente deosebit de emoţionante pentru elevi, care pot fi valorificate temeinic din punct de vedere 
educativ.  

Educaţia elevilor în spiritul patriotic constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice. 
Sentimentul patriotic nu este înnăscut,ci se dezvoltă în procesul educaţiei elevilor.Şcolii îi revine 
sarcina organizării procesului de educaţie patriotică a elevilor, inserând în conştiinţa lor sentimentul 
de dragoste faţă de patrie,acest sentiment prezentând anumite particularităţi specifice perioadelor de 
vârstă. Sentimentul mândriei naţionale trebuie cultivat la elevi încă din primele clase,cadrele 
didactice arătându-le măreţia luptelor duse de strămoşi pentru apărarea libertăţii poporului 
împotriva cotropitorilor, frumuseţea limbii române, frumuseţile şi bogăţiile patriei. 

Sarcinile educaţiei patriotice a elevilor se realizează în cl.I-IV prin procesul de învăţământ şi 
activităţile extracurriculare pe care le desfăşoară elevii. Fiecare dintre aceste activităţi contribuie,în 
funcţie de conţinutul ei, la formarea conştiinţei şi conduitei patriotice a elevilor. Rezultatele pe care 
le obţin la aceste activităţi generează în sufletul elevilor sentimente complexe: de bucurie,de 
dragoste faţă de patrie şi de admiraţie faţă de figurile măreţe ale istoriei noastre. Activitatea  
extracurriculară are forme variate. Să analizăm valoarea educativă a unora dintre aceste forme. 

Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică, generează 
sentimente patriotice adânci în conştiinţa lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc 
trăiri emoţionale.  

Din experienţa didactică în mediul rural am constatat că, înaintea venirii la şcoală,copilul se află 
sub influenţa benefică a folclorului muzical local, a cântecelor pe care le aude în familie sau la hora 
satului, care constituie bogăţia spirituală a localităţilor rurale. În evoluţia lor serbările se leagă  
strâns şi cu evoluţia  sentimentelor de mândrie naţională,inspirate din momente importante „1 
Decembrie”,” 24 Ianuarie”, „ZiuaEroilor”etc.Antrenarea în asemenea acţiuni contribuie la formarea 
deprinderilor de conduită patriotică,concretizează sentimente patriotice pe care le generează 
evenimentele mari din viaţa poporului nostru. 

Asigurarea  climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă condiţia succesului 
şcolar. În sprijinul acestui proces am realizat un studiu.În acest sens am aplicat un chestionar.La 
prima întrebare, referitoare la activitatea extracurriculară cea mai îndrăgită, a reieşit că  este 
excursia sau drumeţia. Personal am reuşit să merg cu elevii în excursii şi vizite. Ele au contribuit la 
activizarea şi dezvoltarea creativităţii elevilor.  
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Prezentându-le frumuseţea, bogăţia şi importanţa locurilor vizitate,li se dezvoltă sentimente de 
dragoste faţă de ţinutul natal şi faţă de patrie,de admiraţie faţă de trecutul istoric şi de bucurie  că 
acest ţinut se înfrumuseţează prin eforturile creatoare ale oamenilor. 

Vizitele şi excursiile în ţinutul natal au o deosebită valoare pentru educaţia patriotică a elevilor, 
când acestea sunt organizate  tocmai pentru a studia  unele descoperiri arheologice sau pentru a 
marca unele urme, locuri, monumente de cultură materială şi spirituală  care pun în lumină 
evenimente istorice sau social-politice legate de trecutul şi prezentul localităţii şi împrejurimilor ei. 

M-am preocupat împreuună cu elevii de strângerea şi valorificarea educativă a elementelor de 
istorie locală, înfiinţând cercul „Prietenii muzeului”.  

Împreună cu elevii am colecţionat de la bătrânii satului obiecte vechi pe care le-am expus în 
muzeul satului din localitate. 

Elementele de istorie locală ocupă un loc de seamă în cadrul general pe care îl oferă istoria 
patriei ca parte integrantă a istoriei universale. În cadrul activităţilor extra-curriculare  am  folosit 
mai multe procedee pentru valorificarea elementelor de istorie locală, ca de exemplu.: cercetarea 
istoriei locale, excursii la locurile istorice, vizite la muzee istorice, case memoriale, îngrijirea 
monumentelor istorice. Strângerea materialului istoric, documentar, etnografic, local este o muncă 
care solicită din partea elevilor şi a învăţătorilor multă dragoste, pasiune, interes.  

Împreună cu elevii am îngrijit şi am luat sub supraveghere urmele unei biserici vechi din sec.al 
XVII-lea. Turla acestei biserici a fost desenată de pictorul N. Grigorescu. În munca noastră am 
căutat să cunoaştem materialul documentar privitor la trecutul istoric al localităţii,legendele care 
pomenesc despre întemeierea localităţăţii Valea Doftanei, s-a trecut la studierea presei locale din 
trecut, s-au purtat discuţii cu cetăţenii în vârstă pentru a putea cunoaşte anumite tradiţii locale,s-au 
localizat pe harta comunei diferite puncte de interes istoric. 

Ca învăţătoare  mi-am însuşit date şi cunoştinţe necesare pentru a putea conduce munca de 
cercetare a istoriei locale. 

În a doua etapă s-a făcut pregătirea teoretică a elevilor privind istoria locală şi această pregătire 
a fost însoţită de deplasări pe teren la diferite locuri şi obiective de interes istoric, arheologic care au 
fost luate în supraveghere având în vedere că noi căutăm să salvăm anumite vestigii ale trecutului. 

Aceste activităţi menite să ducă la cunoaşterea ţinutului natal şi a istoriei locale capătă adevărate 
virtuţi educative, deoarece participarea directă a elevilor face posibilă declanşarea unui proces lent, 
dar profund, de cunoaştere a frumuseţilor patriei, a trecutului şi prezentului poporului român,la 
îmbogăţirea simţămintelor lor.  

Conţinutul acestor activităţi se valorifică din punctul de vedere al educaţiei patriotice,prin 
înţelesul plin de originalitate şi expresivi-tate în care se realizează transmiterea ideilor şi 
sentimentelor.  

Valorificarea obiectelor de interes istoric local au prins viaţă în muzeul satului din Valea 
Doftanei. Valoarea izvoarelor istorice locale au darul de a acţiona în mod direct asupra elevilor 
trezindu-le impresii profunde, deoarece ei participă activ la cunoaşterea istoriei locale şi istoriei 
României. 

Lectura în afara clasei constituie prin tematica ei variată şi bogăţia conţinutului un mijloc de 
lărgire a orizontului cultural al elevilor şi de formare a unor sentimente adânci de dragoste de patrie. 
După ce au citit lecturile recomandate, se impune interpretarea conţinutului lor. De aceea, este 
necesară organizarea unor discuţii pe marginea cărţilor citite.În aceste discuţii se vor sublinia, 
printre altele, acele părţi care pot fi valorificate pentru educaţia patriotică a elevilor.  

În activitatea extra-curriculară, pe lângă mijloacele de mai sus, care capătă forme adecvate  
activităţii extra-curriculare, sunt folosite şi alte variate mijloace de educaţie patriotică a elevilor.  

Vizionarea filmelor şi a spectacolelor de teatru cu conţinut patriotic şi activităţile desfăşurate în 
cercuri şi tabere şcolare, exercită o influenţă pozitivă asupra elevilor, contribuind la formarea 
convingerior patriotice şi la trezirea unor stări emoţionale complexe. 

În practica educaţiei este necesar să fie folosite toate mijloacele de educaţie patriotică a elevilor. 
Dar eficienţa educativă a folosirii lor depinde de măiestria pedagogică a cadrelor didactice, de 
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respectare particularităţilor de vârstă şi de cunoaşterea metodicii folosirii lor. Pentru a forma 
convingeri patriotice la elevi este necesar ca învăţătorii să fie exemple de urmat.  

Convingerile lor patriotice şi conduita lor patriotică manifestată în activităţi cât mai diferite îi 
influenţează profund pe elevi constituind un motiv stimulator pentru activitatea lor. 
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Activități extracurriculare - Serbarea școlară 

 
 

Prof. Samatean Maria Liliana 
Grădinița cu P. N. Jelna, Bistrița-Năsăud 

 
 
Viaţa socială a preşcolarului este foarte intensă. El, are nevoie să trăiască în grup, să participe la 

acţiuni comune, devenind astfel capabil de sentimente colective. 
Defectele obişnuite ale preşcolarilor, lăudăroşenia băieţilor, vanitatea fetelor constituie defecte 

sociale. Această perioadă este foarte dificilă pentru copiii emotivi, timizi, care se integrează greu în 
viaţa de grup. Toate aceste defecte pot fi, dacă nu înlăturate, măcar atenuate printr-o educaţie 
socială, iar cooperarea este unul din mijloacele importante ale educaţiei în general. 

Cooperarea presupune existenţa unui grup care nu se adună întâmplător, ci colaborează timp 
îndelungat şi nemijlocit pentru realizarea unui plan şi a unei acţiuni, în cazul nostru a organizării 
unei serbări. Lucrând împreună, copiii trebuie să găsească şi să practice o atitudine comună în 
vederea obţinerii unei calităţi artistice în prezentarea cântecelor, pieselor şi poeziilor propuse. Ei vor 
observa că numai respectând fiecare regulile enunţate de dirijor şi alăturându-şi vocea celorlalte 
voci se va putea obţine o interpretare artistică a cântecelor. 

Din punct de vedere pedagogic, mai importante decât avantajele obţinute prin realizările 
grupului sunt efectele relaţiilor de cooperare asupra copiilor care fac parte din grup. Aceştia 
manifestă mai mult interes pentru rezolvarea problemelor grupului, comunicarea se desfăşoară mai 
uşor, partenerii îşi coordonează reciproc activitatea. 

Planificarea şi succesiunea paşilor în executarea cântecelor, recitarea poeziilor sau scenetelor 
sunt mai bine gândite şi mai cu atenţie motivate. În cadrul formaţiei artistice nu are loc rivalitatea. 

Sub influenţa cooperării, potenţialul rivalităţii se transformă în dorinţa de a obţine realizări, 
ţinând seama şi de parteneri. 

Din punct de vededere antropologic, importanţa principiului „a fi împreună cu alţii“, depăşeşte 
creşterea randamentului, superioritatea puterii de judecată şi transformarea potenţialului rivalităţii.3 

Acţiunile omeneşti sunt în mare măsură acţiuni dictate de decizii proprii şi nu sunt dinainte 
stabilite, lăsând astfel deschisă posibilitatea de a alege. Acestei premise antropologice a libertăţii de 
acţiune îi corespunde însă o altă natură umană mai puţin plăcută: libertăţii de opţiune i se opune un 
puternic sentiment de nesiguranţă, care poate fi înăbuşită. Sentimentul de nesiguranţă va creşte 
desigur, în măsura în care există semnele unei ameninţări sau slăbesc factorii stabilizatori ai 
sentimentului de ocrotire. 

Din acest fapt rezultă importanţa contactului cu grupul, raportarea la grup şi sprijinul ce 
porneşte de la grup ca momente stabilizatoare. Chiar dacă din contactul social nu poate rezulta un 
sprijin direct, simpla tărire a acestui „a fi împreună cu alţii“ constituie o evidentă uşurare. 

Am observat că, de obicei, copiii care provin din familii desmenbrate, familii cu mulţi copii şi 
cu probleme financiare, familii în care unul din părinţi e bolnav sau lipseşte, au probleme şi nu se 
pot integra uşor în viaţa şcolară. Ei sunt mereu irascibili, bătăuşi sau dimpotrivă, mult prea retraşi, 
timizi, închişi în ei, refuzând participarea. 

Integrându-i într-o formaţie muzicală sau serbare şcolară, cei irascibili vor trebui să-şi analizeze 
conduita, să înveţe a se purta cu cei din jur pentru bunul mers al activităţii grupului, aceasta fiind 
condiţia de bază a apartenenţei la grup, iar cei timizi vor căpăta încredere în forţele proprii, îşi vor 
da seama de valoarea lor proprie şi îşi vor învinge timiditatea. 

Deci, datorită cercetării erorilor, a dezvoltării unei gândiri superioare, cât şi conţinutului 
emoţional al grupului, are loc, pe lângă rezolvarea mai corectă a situaţiei momentane şi o 
fundamentală asigurare a existenţei. 
                                                 
3 Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 132. 
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În cadrul unei serbări şcolare nu intervine concurenţa, nimeni nu trebuie să demonstreze că e cel 
mai bun. Acest fapt le va da copiilor un sentiment de siguranţă, de libertate, făcându-i să participe 
cu plăcere la repetiţii. Totuşi, ei trebuie să se supună unor „legi nescrise“ ale grupului: participarea 
la toate repetiţiile, punctualitatea, respectarea indicaţiilor metodice ale conducătorului de grup, 
respectul faţă de ceilalţi membrii ai grupei, cooperarea cu ceilalţi pentru a obţine rezultate cât mai 
bune. 

Copiii îşi doresc să facă parte dintr-o formaţie artistică pentru a se „afirma“ pe plan social, 
pentru a demonstra tuturor calităţile fizice sau psihice cu care sunt înzestraţi. 

Iată de ce, consider că participarea la activităţile extracurriculare şi în special la serbările 
şcolare, au influenţă benefică asupra copiilor. Nu numai din punct de vedere artistic, muzical, ci şi 
din punct de vedere social, educativ. 

Antrenându-i în aceste activităţi pe cei cu deficienţe de comportament nu se oferă mai multe 
posibilităţi de a ajunge la sufletul copiilor, de a se cunoaşte „durerile“ şi astfel, de a le corecta 
deficienţele. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. înv. preprimar Tudorache Liliana, 
Prof. înv. primar Tudorache Marius Adrian, 

Şcoala Gimnazială Butea, jud. Iași 
 
 

,,Ajută copilul să evolueze cu grijă, pace şi iubire." Maria Montessori 
 
Activitățile extracurrriculare, realizate dincolo de procesul de învățământ, își au rolul și locul 

bine stabilit în formarea personalității copiilor. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm școala cu viaţa.    

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate, oferind o mai bună 
posibilitate de pliere pe interesele şi abilităţile elevilor. Caracterul acestor activităţi este mai puţin 
formal, dar cu acelaşi rezultat formativ, este flexibil şi variat, facultativ sau opţional. Activităţile 
extracurriculare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Participarea la activităţile extracurriculare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea 
cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din cadrul 
activităţilor extracurriculare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, 
motiv pentru care participarea activă la aceste activităţi  ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 
permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extracurriclare în 
activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul 
acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. Elevii valorizează foarte mult 
activităţile extracurriculare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor nonformale desfăşurate în 
şcoală pentru propria lor dezvoltare. 

Activitatea educativă extracurriculară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele 
individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele 
create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări 
punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, exersarea 
competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

Succesul activităţilor extracurriculare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată. 

În școala noastră, activitățile extracuriculare planificate și desfășurate au depins, în cea mai 
mare parte, de preferințele copiilor.  

Astfel, au fost organizate: 
 Activități sportive (contribuie la dezvoltarea fizică și psihică a copilului, la menținerea 

sănătății organismului; gen de activitate care va tempera copilul, care se va autodisciplina, prin 
simplul fapt că va participa de bună voie într-un joc cu reguli, la care se va supune); 
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 Excursii/drumeții (ajută copilul să formeze legături între informațiile teoretice dobândite în 
școală și lumea reală; ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 
cetăţenească şi patriotică; îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific); 
 Serbări școlare (,,Bucuria Crăciunului", ,,Ziua Mamei", ,,Sărbătoarea Abecedarului" – 

activități care îmbogățesc și remontează viața afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau 
dezvoltând pe cele slab reprezentate anterior, aduc lumină în suflete, sensibilitate, formează gustul 
pentru frumos, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare); 
 Concursuri (forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme; 

stimulează spiritul de iniţiativă al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele).  
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică distractivă, jocuri lingvistice, de creaţii 
artistice, de desen, între grupe/clase, dar am participat şi la  concursuri  județene/interjudețene  de 
creație artistico-plastică, unde am obținut  multe premii;  
 Vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale (constituie un 

mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru). 
Prin intermediul  acestor activități, cadrul didactic are  posibilităţi deosebite să-şi cunoască 

elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de 
educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

 
Bibliografie:  
 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ,  în  ,,Învăţământul primar“, nr. 1, Editura Discipol, Bucureşti, 2000; 
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului 

primar, în „Învăţământul primar“ nr. 2, 3 /, Editura Discipol, Bucureşti, 2000. 
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
 
 

PROF. INV. PRIMAR ARON VASILICA 
LIC. TEHN. ,,ION CREANGA’’PIPIRIG 

                                                                                                  
 

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor 
obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se 
desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii. In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate , imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta 
toamna , frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare,frumusetea deosebita a 
acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. La varsta prescolara, 
copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa 
actioneze in acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat , in acord cu particularitatile 
de varsta, cunostinte, sa organizam activitati educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
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cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 
 
 

LIC.TEHN ,,ION CREANGA’’PIPIRIG 
PROF. INV. PRIMAR CREANGA LUCIA 

 
 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                                               (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare.    

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinandu-se. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

  Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităților extraşcolare 
în dezvoltarea armonioasă a personalității  şcolarului mic 
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Prof. Protopopescu Florina 

Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” 
Domneşti/ Argeş 

 
 
Prin activităţile extracurriculare, se urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru 
dezvoltarea armonioasă a copilului.  

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 
util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare 
obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente 
recreative.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente.  

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Se ştie că 
încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. 
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Proiectarea activităţilor extracurriculare 
 
 

Prof. Înv. Preşcolar Prună Georgiana 
Grădiniţa cu program prelungit „Gulliver” 

 
 
Activităţile extracurriculare, ca activităţi complementare, prezintă unele particularităţi ce se 

referă la participarea copiilor, la conţinutul şi durata lor, la formele de organizare şi metodele 
folosite, la evaluarea rezultatelor. 

Participarea copiilor se face pe baza propriei alegeri, dupa interesele şi înclinaţiile fiecăruia. 
Cadrul didactic poate interveni prin dirijare sugestivă pentru antrenarea activă a acestora la unele 
activităţi. Conţinutul se fixează în funcţie de dorinţele şi preferinţele copiilor, de condiţiile şi 
posibilităţile de realizare. Formele de organizare sunt mai elastice şi cu caracter recreativ. Se oferă 
în acest fel câmp deschis manifestării spiritului de iniţiativă din partea copiilor. Pentru evaluarea 
rezultatelor se folosesc aprecierea coloectivă, lauda, participările la expoziţii etc. 

Activitatea extraşcolară poate fi o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, numai dacă 
respectă anumite cerinţe pedagogice specifice, printre care se pot menţiona: 

- adaptarea activităţilor la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor; 
- organizarea activităţilor în funcţie de interesul şi dorinţa copiilor – cerinţă care stimulează 

participarea acestora; 
- atragerea copiilor la conceperea şi organizarea activităţilor, la stabilirea conţinuturilor şi 

formelor de desfăşurare; 
- atragerea unor personalităţi de diverse genuri de pregătire, pentru a da profesionalitate şi 

specificitate conţinuturilor şi strategiilor de desfăşurare; 
- includerea formelor recreativ-distractive şi de refacere a formelor fizice; 
- realizarea obiectivelor educative stabilite; 
- pregătirea şi organizarea judicioasă a activităţilor. 
Activităţile didactice extraşcolare trebuie cuprinse în documentele de proiectare a activităţii 

anuale şi corelate cu conţinuturile programelor şcolare. În elaborarea planificării, cadrul didactic 
trebuie să determine cu precizie obiectivele pe care le vizează şi să dea dovadă de creativitate în 
alegerea modalităţii de a concretiza aceste obiective în multiple şi variate solicitări adecvate vârstei 
şi trebuinţei copiilor.  

Proiectarea activităţilor educative nonformale va parcurge următoarele etape:  
1.Definirea scopului urmărit- „Cine întreprinde acţiunea?”, „Pentru cine?”, „Pentru ce?”; 
2.Stabilirea obiectivelor intermediare; 
3.Operaţionalizarea obiectivelor- estimarea rezultatelor aşteptate, descrierea 

comportamentelor observabile ale realizării obiectivelor; 
4.Precizarea acţiunilor de întreprins pentru realizarea obiectivelor; 
5.Strategia realizării acţiunilor educative- se precizează reperele spaţio-temporale ale 

acţiunilor, metodele şi mijloacele pentru realizare lor. 
Model de proiectare a activităţilor extracurriculare de tipul: montaj literar-muzical, şezătoare, 

serbare muzicală:  
OBIECTIVE TEMATICA EVALUARE 

- Să participe în mod individual şi 
colectiv la interpretarea materialului 
artistic. 
- Să recite poeziile cu respectarea 
intonaţiei, ritmului, pauzei, în 
concordanţă cu mesajul transmis. 
- Să interpreteze corect şi expresiv 
repertoriul muzical.  

Montaj literar-muzical „Uite 
vine Moş Crăciun” 

Album fotografic 
Diplome 
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- Să se implice afectiv în actul 
interpretării. 
- Să utilizeze calităţile expresive ale 
limbajului oral şi al celui corporal 
în transmiterea unor idei şi 
sentimente. 
- Să participe în mod individual şi 
colectiv la interpretarea materialului 
artistic. 
- Să interpreteze corect şi expresiv 
creaţiile literare, creaţiile muzicale 
şi paşii de dans. 

Şezătoare „Tradiţii folclorice 
româneşti” 

Discuţii pe marginea vizionării 
video a spectacolului prezentat 

- Să interpreteze corect şi expresiv 
repertoriul muzical. 
- Să se implice afectiv în actul 
interpretării.  

Serbare muzicală „Cântec, 
joc şi voie bună” 

Audierea înregistrării serbării 
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VALENȚELE FORMATIVE ALE ÎNVĂȚĂRII PRIN DESCOPERIRE                     
ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

LA ELEVII CU CES 
 
 

Profesor psihopedagog Prunduș Alexandra-Cristina 
Liceul Tehnologic Special Dej 

 
 

Activitatea extracurriculară oferă cadrul formal în care dascălul poate să lucreze nu numai cu 
dimensiunea rațional-intelectuală a elevului, dar și cu cea afectiv-motivațională, atitudinală și 
socială. Activități ca: întreceri sportive, jocuri distractive, experimente, deplasări în natură, excursii, 
vizite la muzee, concursuri de desene, vizionare de spectacole și filme, îi creează elevului cu CES 
un format de viață socială normală.  

Aflată la polul opus învățării prin receptare, învățarea prin descoperire îl situează pe elev în 
ipostaza de subiect al cunoașterii științifice și de „investigator”, „explorator” sau „detectiv”.  

Descoperirea didactică este o metodă de factură euristică ce vizează învățarea prin descoperire 
și reprezintă o modalitate de lucru prin intermediul căreia elevii sunt puși să descopere adevărul, 
refacând drumul elaborării cunoștintelor prin activitate proprie, independentă și constă în crearea 
condițiilor de reactualizare a experienței și a capacităților individuale, în vederea deslușirii unor noi 
situații problemă (Cucoș, 2006, p.296). În realizarea unei învățări prin descoperire eficiente este 
importantă găsirea unei modalități optime de stimulare și activizare a elevului pentru un efort de 
activitate independentă.  

Aceasta presupune un minim de dirijare din partea profesorului și un maxim de ocazii de 
explorare și încercare oferite elevilor. Totuși, se impune o remarcă legată de specificul 
învățământului special: în munca cu elevii cu CES este dovedită valoarea formativă a învățării prin 
descoperire, mai ales în varianta descoperirii dirijate în care profesorul conduce descoperirea prin 
sugestii, puncte de sprijin, întrebări ajutătoare, soluții parțiale, în detrimentul descoperirii 
independente, în cazul căreia elevul are inițiativa, profesorul doar supervizând procesul. 

Pornind de la relația care se stabilește între cunoștințele anterioare și cele țintite, în practica 
instruirii se utilizează următoarele tipuri de descoperiri, în diferite combinații: inductive (au la bază 
raționamente de tip inductiv), deductive (bazate pe raționamente deductive) și transductive (prin 
stabilirea unor relații analogice între diverse serii de date).  

Etapele pe care elevii le parcurg în învățarea prin descoperire sunt: 
 confruntarea cu situația-problemă 
 realizarea actului descoperirii, care presupune structurarea și intrepretarea datelor, utilizarea 

operațiilor gândirii și evidențierea noului 
 formularea concluziilor și generalizarea lor 
 exersarea și aplicarea celor descoperite în noi contexte situaționale (Ionescu, Radu, 2001, 

p.144). 
 Pe lângă o seamă de avantaje evidente, identificate de J. Bruner, dintre care exemplificăm: 
- dezvoltarea capacităţii intelectuale, a iniţiativei şi inventivităţii, a încrederii în sine, în 

resursele proprii; 
- asigurarea trăiniciei cunoştinţelor, fapt care contribuie la dezvoltarea unei motivații intrinseci; 
- însușirea unor metode euristice, de descoperire; 
- permite menținerea sub control a progresiei învățării 
Metoda descoperirii prezintă şi unele dezavantaje, între care amintim: 
- nevoia mai mare de timp comparativ cu alte metode (expunerea, prelegerea etc.); 
- posibilitatea de formulări de concluzii pripite sau chiar inexacte; 
- tendinţa de extrapolare excesivă; 
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- imposibilitatea utilizării ei în toate domeniile. 
Metoda descoperirii presupune următoarele acțiuni: „vezi”, „cercetează”, „înţelege”, 

asigurându-se astfel respectarea principiului pedagogic general al intuiției, conform căruia orice 
proces de cunoaștere se sprijină pe percepție, iar elevii au nevoie de suport intuitiv în înțelegerea și 
asimilarea de noi cunoștințe (Gherguț, 2016, p.35). 

Prin activitățile extracurriculare, copilul cu dizabilitate își angajează întregul potențial psihic, își 
exersează observația, își cultivă inițiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, își dezvoltă spiritul 
de cooperare și de echipă. Având un caracter practic-aplicativ aceste activități contribuie în mod 
specific la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Moise, C., Seghedin, E. (2009), „Metode de învățământ”, în C.Cucoș (coord.), Psihopedagogie 

pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași. 

1494



 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A  COPILULUI  PREȘCOLAR 

 
 

prof. înv. preşcolar Prunduş Maria 
Grădiniţa cu P. P. ,,Lumea Piticilor'' Dej 

 
 
Activităţile extraşcolare sunt acele tipuri de activităţi ce pot fi desfăşurate în afara activităţilor 

obligatorii, cuprinse în programa şcolară, coordonate de educatoare şi de parteneri în unele situaţii, 
care au un profund caracter formativ.Ele au ca scop dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 
preșcolarului, dezvoltarea acestuia de a intra în relație cu ceilalți copii, cu adulții și cu mediul pentru 
a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi, descoperirea de fiecare copil a propriei 
identități și formarea unei imagini de sine pozitive precum și sprijinirea copilului de a dobândi 
cunostințe, deprinderi, atitudini și conduite necesare activităților viitoare din grădiniță 

În funcţie de obiectivele urmărite, ne planificăm activităţile: fie activităţi socio-culturale, 
cultural-artistice, de divertisment, de schimb de experienţă, de mişcare în aer liber (drumeţii, vizite), 
astfel încât la finalul anului să putem face bilanţul activităţilor extraşcolare şi de cele mai multe ori 
să alcătuim cu drag un album cu ipostaze din activităţile din timpul anului.Sunt activităţi 
extraordinare, care motivează copiii, care le scot în relief aptitudinile artistice, plastice, volubilitatea 
si expresivitatea, jocul de rol, spiritul de echipă şi competiţional, dar si cel de explorator, de curios 
si de inventiv.                                                                                                                                    

Copiii sunt atraşi de astfel de activităţi, fiind mereu dispuşi să se confrunte cu inedetul, cu 
frumosul din natură, cu jocul scenic, cu situaţii de altruism, cu maniere de ecologizare a mediului 
înconjurător şi de formare a spiritului critic faţă de cei cu comportamente necuviincioase şi totodată 
sunt inventivi, îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitate prin tot ce întreprind în cadrul activităţilor 
extraşcolare.   

Şi în acest an şcolar, ne-am propus să desfăşurăm la nivel de grupă activităţi extraşcolare cum ar 
fi: programe şi serbări cu temă dată, activităţi de ecologizare, igiena la cei mici alimentația 
sănătoasă la copii, activităţi de voluntariat şi întrajutorare, vizionarea unor filme pentru copii, 
desene animate, spectacole de teatru. 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în 
atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor am dezvoltat 
copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos.  

Filme pentru copii și spectacole de teatru constituie « un izvor de informaţii » dar în acelaşi 
timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De exemplu, vizionarea 
emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive urmată de discuţii pregătite în 
prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc. Filmul comic , 
spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul copiilor prin diverse contraste de 
situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către copii datorită, mai ales, liniei 
stilizate pe care o au imaginile.Filmul istoric are un important rol in dezvoltarea prescolarului.E 
important ca înca de la vârsta fragedă copilul să știe care este apartenența sa, să învețe să își 
iubească țara ș săi respecte tradițiile și obiceiurile acestui popor. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o mare 
cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte. Îşi 
formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
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despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre 
trecutul istoric al poporului român (chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare 
intelectuală). În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a 
învăţat să admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de 
unele insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un 
mare admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Aceste activităţi extraşcolare au beneficii, fapt pentru care nu trebuie tratate decât cu seriozitate, 
deoarece: 

 organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 
optimizarea procesului de învăţământ;  

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ;   
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;  
 sunt caracterizate de optimism şi umor;  
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;  
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ 

Activităţile extraşcolare în funcţie de cât de bine sunt planificate, organizate şi coordonate duc 
la o plăcere de a participa din partea copiilor, găsind un mod valoros  de relaxare, de exprimare 
liberă, de competiţie  în tot ceea ce fac. Aceste activităţi  conduc la o dezvoltare  fizică şi psihică 
deosebită la copii, prin intermediul lor copiii interacţionând mult mai uşor, având mai mult curaj, 
dispărând blocajele emoţionale. Copiii prin astfel de activităţi vor crea mai uşor, vor comunica mai 
eficient şi vor fi mai convingători prin tot ceea ce fac. 
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Activităţile extracurriculare în grădiniță 
 
 

Prof. Pruteanu Dana 
Școala Gimnazială Cleja, Bacău 

 
 
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a 
copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindule orizontul artistic.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, 
copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de 
acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul 
naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata natura, fata de 
om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa 
creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, 
scenete, realizarea de felicitări, desene tematice, activități religioase specifice unor sărbători cum 
este Crăciunul, Paștele etc. Prin aceste activități li se oferă preșcolarilor un alt mod de însușire a 
unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori 
morale, să trăiască momente înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și 
să participe la toate evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală 
pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru 
formarea ca individ responsabil și valoros pentru societate. Se recomandă desfășurarea de 
parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, reprezentanții bisericii, școala. 
Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu poate lipsi pentru că acest echilibru 
pentru viitorul individului va fi afectat. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  
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Educatorul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască preșcolarii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, 
de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea 
în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi 

Putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu preșcolarii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 

Deoarece au un caracter atractiv, copiii participă la aceste activităţi într-o atmosferă relaxantă, 
cu însufleţire şi dăruire. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Succesul este garantat dacă avem încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din 
sufletul copiilor, dar este important să îi lăsăm pe ei să ne conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

In concluzie putem afirma că activitatea extrașcolară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare, atât 
în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a preșcolarilor. 
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Impactul activ al activităților extracurriculare 
 
 

Profesor pentru ȋnvâţământul primar Pruteanu Luminița 
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mareˮ,  

sat Ştefan cel Mare, județul Vaslui 
 
 
 
Pornind de la faptul că învățământul românesc actual pune accent, atât pe învățământ de 

performanță, cât şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, un 
rol important „în viaţa” elevilor, pe lângă cunoştinţele teoretice, îl reprezintă activităţile 
extracurriculare. Acestea au un impact activ, atât asupra performanţelor şcolare, integrării sociale, 
cât şi asupra dezvoltării personalităţii elevilor. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre talente, aptitudini, cultivarea unui stil de viaţă civilizat. Încă de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează cunoştinţe pe care le pune în contact direct cu obiectele, lucrurile, 
fenomenele din natură. 

Activităţile extracurriculare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile 
din cadrul orelor de curs. Conţinutul acestora nu e stabilit de o programă şcolară, ci de cadru 
didactic, în funcţie de dorinţele, interesele, trebuinţele elevilor. 

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor extracurriculare, trebuie să se aleagă din timp 
materialele, sursele necesare, modul de ordonare a acestora într-un repertoriu cu o temă centrată şi 
originalitatea – „spectacolul” susţinut de  cadrul didactic. Prin desfăşurarea acestora, cadrul didactic 
are posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine elevii, de a-i vedea în altă ipostază, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să pătrundă în „cămara sufletului lor”, să-i pregătească pentru ceea ce îi va 
aştepta. Totodată, aceste activităţi permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar, cei 
timizi, să reducă nivelul de anxietate, să-şi pună în practic adevărata lor valoare intelectuală. 

În cadrul desfăşurării  activităţilor extracurriculare, elevii sunt activi, entuziasmaţi, participă 
într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire. Datorită acestora, ei pot să se 
exprime liber, fără teama de a primi un calificativ bun sau rău, sunt îndrumaţi să dobândească o 
gândire independentă, toleranţa de ideile noi, capacitatea de a descoperi şi rezolva diferite 
probleme. Totodată, li se dezvoltă simţul practic, estetic, dragostea pentru artă, istorie, neam, 
operaţional şi se autodisciplinează. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, serbări 
şcolare pe diverse teme, excursii, vizite, cercuri pe diferite discipline sau literare, concursuri, 
întreceri sportive, vizionarea de emisiuni muzicale, teatru de copii. 

Spectacolele reprezintă o formă de activitate extracurriculară prin care elevul face cunoştinţă cu 
lumea artei, frumosului, esteticului; constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, apelând în 
permanenţă la afectivitatea lui. La ora actuală, sunt binevenite, având în vedere că trăim într-o lume 
dominantă de mass media, calculator, internet. Acestea nu fac decât să contribuie la transformarea 
copiilor în fiinţe incapabile să gândească singuri, de a se controla emoţional, comportamental, nişte 
fiinţe slab dezvoltate intelectual. Totodată, elevii devin dependenţi de aceste surse, ca un drog de 
care nu pot renunţa. 

Având în vedere rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc, s-a 
constatat că lucrările din ultimii ani destinate acestora au fost deficitare, greoaie prin conţinut, 
valenţe şi scopul lor. 

Serbarea şcolară este o modalitate de cultivare a capacităţilor de vorbire şi a înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul însuşit în cadrul acesteia, elevii, încetul cu încetul, cu paşi 
mărunţi, încep să-şi adune o bogăţie de idei, impresii, trăiesc cu emoţii situaţiile concrete. Prin 
intermediul acestora se realizează stimularea şi educarea atenţiei, exersarea memoriei. Pentru 
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mărirea stabilităţii atenţiei, trebuie avută în vedere intervenţia la momentul potrivit, cu rolul pe care 
îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de suportul afectiv-motivaţional.Cele mai puternice 
stimulări ale sensibilităţii estetice ale elevului sunt lectura artistică, cântecul, dansul, recitarea. 
Valoarea estetică mai poate fi mărită şi datorită cadrului, locului de desfăşurare al serbărilor: o sală 
de festivităţi, un cadru festiv, un colţ amenajat în chip de sărbătoare. 

Contribuţia elevului, în ceea ce priveşte pregătirea şi desfăşurarea spectacolului artistic, trebuie 
privită din perspectiva dorinţei de a arăta spectatorilor latura sa artistică, distracţie, plăcerea estetică, 
satisfacţie, şi totodată, deşi, „a fi un mic şi bun actor e lucru mare”.  Nu oricine are curajul, tăria de 
a urca pe scenă, de a juca un rol. Cel mai mare succes e acela, când reuşeşte să trezescă în sufletul 
spectatorilor o mare emoţie şi reacţia acestora să-i insufle elevului o mai mare încredere în propria 
sa persoană, să-l  stimuleze, astfel încât să dea tot ce e în stare. 

 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale (excursii, drumeţii, 
plimbări), copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, lucrurile, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Acestea sunt axate, în principal, pe viaţa în aer liber. În cadrul 
acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimente de respect şi dragoste faţă de  natură, faţă de om 
şi realizările sale. Dominantele acestui tip de activităţi trebuie să fie grija faţă de timpul liber al 
copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectarea acestora. Acestea le oferă 
destindere, încredere,  recreere, voie bună, iar unora dintre ei, cei timizi, posibilitatea unei afirmări 
şi recunoaştere a aptitudinilor. Datorită acestor activităţi, elevii pot să reda cu mai multă creativitate 
şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor artistico-plastice şi modelaj , iar materialele 
pe care le adună, sunt folosite în activităţile practice sau chiar în jocurile de creaţie. Trebuie 
menţionat faptul că, la vârsta şcolară, elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune 
în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens, parcă ar fi nişte „adevărate 
aspiratoare”. 

O altă metodă extraşcolară care stârneşte interesul elevului pentru diferite arii curriculare şi are 
în acelaşi timp, o importanţă deosebită şi în orientarea profesională a elevilor, sunt concursurile 
şcolare. Cele mai cunoscute sunt: "Cangurul" sau Olimpiadele şcolare. Acestea pot oferi cea mai 
bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze mai mult şi cu mai multă atenţie 
conţinuturile învăţării şi prin urmare, pot, prin propriile forţe,  să obţină rezultate mai bune la 
şcoală. Pot avea acelaşi efect şi concursurile organizate în sala de clasă, de către cadrele didactice 
din şcoală. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută, relaxantă,”nu cu dureri de cap”, vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copilului, îi va oferi prilejul să se integreze în diferite grupuri, 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi, totodată,  va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

În concluzie, luate împreună, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, care sunt într-o 
strânsă legătură, dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul 
decizional, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului şi asumarea responsabilităţilor sociale, 
realizandu-se, astfel, „prietenie strânsă” între elementul  cognitiv şi cel comportamental.Nu trebuie 
uitat faptul că activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber, iar succesul este garantat dacă ai încredere în propria lor imaginaţie, bucuria şi  
dragostea din „cutiuţa sufletului său , dar să îi laşi pe ei să te conducă spre o lume a lor, o lume de 
basm, de acţiuni frumoase şi valoroase. 
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Impactul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare  
în creșterea calității activității didactice 

 
 

Pui Georgeta,  
Școala Gimnazială Cuzdrioara, Dej, Cluj 

 
 
Educaţia non-formală este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și motivante. 

Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specific sistemului tradițional de 
învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare 
maximă. 

Educația non-formală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se 
formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern 
de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. 
Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. 

Educaţia non-formală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-
un cadru instituţionalizat, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele caracteristice ale 
acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea 
elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va inteprinde, rolul discret al dascălului şi 
renunţarea la evaluări. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui 
obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activitatea educativă şcolară 
şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor 
dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, 
reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează 
implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor 
poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală 
etc.  

Serbările, târgurile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici activități, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită dupa muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai 
puțin semnificativ. 

Percepția copiilor despre Crăciun depinde de educația pe care o primesc de la părinții lor, 
respectiv școală. Copiii sunt extrem de naivi și mai mult decât influențabili. Bazele educației 
adultului sunt puse în copilărie, cercetătorii au demonstrat ca oricât s-ar dori schimbarea anumitor 
aspecte negative inoculate în copilărie, acest lucru nu este posibil. Există diferite traume trăite în 
copilărie care nu pot fi alungate din mintea adultului, pentru că sunt îngropate prea adânc. 
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Percepția copiilor despre Crăciun ar trebui să fie una frumoasă și stă în datoria părinților, 
respectiv a instituțiilor de învățământ, să realizeze acest lucru. Crăciunul este o perioadă în care 
toată omenirea se îndreaptă spre religie, spre căință și nu în ultimul rând spre bunătate. Percepția 
despre Crăciun trebuie să fie una corectă, iar dacă dorim ca cei mici să cunoască din start adevărul 
despre Moș Crăciun trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a păstra magia Crăciunului intactă, 
chiar dacă tot misterul său a fost divulgat. 

Copiii cred cu tărie în Moș Crăciun și îl văd ca 
pe un om bun, care îi recompensează pentru faptele 
lor. În așteptarea darurilor de la Moș Crăciun copiii 
pot îndeplini sarcini pe care în mod normal le-ar 
trata cu indiferență. Promițându-i un cadou 
nemaipomenit de Crăciun îi ajutăm să se 
ambiționeze și să realizeze mai mult decât și-ar fi 
putut imagina. În așteptarea Crăciunului este bine 
ca toată familia să trăiască în armonie, să se evite 
certurile și să existe o stare de bine generală. 

În școala noastră sărbătoarea Crăciunului a fost 

marcată prin serbări şcolare, referate cu teme 
religioase, concerte de colinde şi implicare în acţiuni 
caritabile. De asemenea a fost organizat şi anul 
acesta Târgul de Crăciun din Dej, jud . Cluj la care 
am participat și noi elevii Școlii Gimnaziale 
Cuzdrioara în cadrul unui proiect deosebit: ”De la 
copii, pentru copii”, proiect prin care s-a marcat 
această sărbătoare “care înseamnă mai mult decât 
Moş Crăciun, înseamnă Naşterea Domnului, marea 
sărbătoare a creştinilor, acest miracol al lumii care 
aduce schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi 
ne face să fim mai buni, mai inimoşi, mai răbdători, 

mai iertători unii cu alţii’’. 
Luna martie îți oferă posibilitatea de a vedea cine te apreciază cu adevărat. Și o simplă felicitare 

este o modalitate de a-i arăta persoanei de lângă tine că înseamnă ceva special pentru tine. 
Primăvara a venit din nou așa că bucuria venirii ei trebuie împărtășită cu cei din jurul tău. Chiar 
dacă este pentru prietena ta cea mai bună, pentru mama ta sau pur și simplu pentru cineva special 
din viața ta, o felicitare sau un mărțișor te poate ajuta să îți exprimi gândurile bune și urările de 
fericire. 

Luna martie este luna în care nu trebuie să 
îți dispară zâmbetul de pe față, în care să radiezi 
frumusețe și să împarți acest sentiment de bine 
cu toată lumea din viața ta! 

Mărţişorul celebrează venirea primăverii. 
Dăruit de 1 martie, este un obicei specific 
românesc. Cu toţii primim sau dăruim 
mărţişoare de 1 martie. Unii dintre noi s-au aflat 
de-a lungul timpului în ambele ipostaze, pentru 
că mărţişorul este o tradiţie care se sărbătoreşte 
diferit în diverse zone ale ţării. Primele 
mărţişoare găsite erau pietre mici de râu vopsite 
în alb şi roşu, înşirate pe aţă, care se pare că se purtau la gât. Culoarea roşie semnifica focul, sângele 
şi soarele şi era atribuită femeii - deci vieţii. Albul, semnificând albul norilor şi limpezimea apelor 
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era asociat cu înţelepciunea masculină. Şnurul mărţişorului semnifica tocmai împletirea inseparabilă 
a celor două principii, feminin şi masculin. 

Știm că alegerea unui mărțișor potrivit este grea uneori și, de aceea, îți propunem să observi cu 
atenție varietatea de mărțișoare realizate de elevii școlii noastre cu ocazia târgului de 1 martie, din 
Dej alături de alte școli din vecinătate. Interesul elevilor pentru această acțiune a fost mare și de 
apreciat. Produsele expuse spre vânzare au fost de tip handmade, respectiv felicitări și mărțișoare 
confecționate prin tehnica quilling (de răsucire a hârtiei) și origami (împăturirea hârtiei), sau din 
materiale refolosibile, nasturi, pânză, dantelă sau lână. 

Activităţile extracurriculare contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, 
la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare 
este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 
acţiuni frumoase şi valoroase. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

INTOCMIT: PROF. INV. PRIMAR, PURCARU ANA 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ARDEOANI, BACAU 

 
 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în 
ansamblul influențelor educative. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al 
elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De 
asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a 
elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile 
de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
      Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor.   

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.Un punct forte al activităţilor extraşcolare este 
acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de 
clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de 
asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să 
ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate 
pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate 
asupra copilului. 

 Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele,serbarile, spectacolele în aer liber,  vizitele la 
muzee sau Grădina Zoologică ,activitati in parcuri sau in institutii partenere (cabinete 
medicale,magazine ,fabrici). Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire 
independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi 
modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important 
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ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură.  

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. Modelarea, formarea, 
educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților 
școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, 
valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori 
morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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RAPORT FINAL ŞCOALA ALTFEL 

SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 
 

PROF. PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA ALEXANDRIA 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  ,,ŞTEFAN CEL MARE” 

 
 
ARGUMENT 
Programul „Să știi mai multe,să fii mai bun!”are ca și continut activități extracurriculare și 

extrașcolare. Activitățile selectate au un conținut cultural artistic, știintific, tehnico-aplicativ, sportiv 
sau simple activități de joc. Desfășurarea acestor activități oferă copiilor destindere, recreere, voie 
bună, satisfacțiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoașterea 
aptitudinilor. Activitățile sunt prezentate pentru a fi desfășurate în natura sau în sala de clasă. 
Educația trebuie să devină cea mai importantă și cea mai rentabilă investiție pentru viitorul țării. Ea 
trece prin mintea și sufletul celor care o proiectează și o realizează zilnic în școala de astăzi și în 
școala de mâine –educatorii. 

 
PROIECTUL ŞI-A PROPUS 
- Activităţi de educaţie formală şi informală care să amelioreze comportamentul de adaptare 

şcolară 
- Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea şcolară 
- Implicarea familiei în activităţile extraşcolare 
- Facilitatea integrării şcolii în comunitate 
Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional 

ridicat pentru participarea la activităţileextraşcolare 
- Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi de autonomie personală 
- Stimularea creativităţii şi adaptarea la orice condiţii de lucru 
 
GRUPURI ŢINTĂ 
Elevii claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a 
 
PERSOANE IMPLICATE ÎN PROIECT 
Profesori, părinţi, alte persoane din comunitatea locală  
 
ACTIVITĂŢI DERULATE 
-Prezentare Power Point-Fenomen Bullying 
-Să cunoaştem mediul înconjurător-Pădurea Vedea 
-Promovarea identităţii naţionale-Vizită la Muzeul Judeţean 
-Prezentare Power Point - Centenarul Marii Uniri-în şcoală 
-Creaţii plastice ,,altfel” pentru promovarea imaginii şcolii 

Nr.crt. Tema Obiective Clasa Data/Ora Obs 
1. Marea Unire 

din 1918-
atelier de 
pictură și 
creație literară 

Promovarea identitații 
nationale 
Aniversarea 
Centenarului Marii 
Uniri  
Cultivarea unor modele 
autentice ale societății 

a VI-a 
C 

23. 
04.2018 
13-16 

Prof.Purcărea 
Cristiana-
Mihaela 
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românești 
-expoziţie tematică în 
şcoală 

2. Vizită la 
Muzeul 
Județean 
Teleorman 

Cultivarea sensibilităţii 
şi a gustului estetic 
Educarea în spiritul 
valorilor culturale 
româneşti 
Sensibilizarea elevilor 
în dobândirea unei 
atitudini benefice faţă 
de istoria  națională 

 
a 
VIII-a  
B 
a VI-a 
C 

26.04.2018 
13-16 

Prof. 
Purcărea 
Cristiana-
Mihaela 

3. 
 

Să protejăm 
natura! 
 
 
 

Constientizarea 
importanței protejării 
naturii 
-expoziţie de desene 
,,pe sfoară” 
-în curtea şcolii 
-în Pădurea Vedea 
-în Parcul Alexandria 

a  VII-
a A,  
 
 

27.04.2018 
13-17 

Prof. 
Purcărea 
Cristiana-
Mihaela 
 

,,Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil” 
 Pitagora 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII  ELEVULUI 

 
 

Înv. Purcelea Victoria   
Șc. Gimnazială Nr. 1, Loc. Ciocârlia, Jud. Constanța 

 
                                                                              
Putem spune ca activitatea  e o componentă educațională valoroasă si eficienta,căreia orice 

cadru didactic trebuie sa –i acorde atenție. Este necesara o atitudine creatoare, atât in modul de 
realizare al activității cat si in relațiile cu elevii. Ele asigură o atmosfera relaxantă care să permită 
stimularea creativa a elevilor. 

Procesul educațional presupune si forme de munca didactică complementară activităților 
obligatorii. Oricât de importantă ar fi educația curriculara realizata prin procesul de educație,ea nu 
epuizează sfera influențelor informative exercitate asupra copilului. 

Activitățile extrașcolare contribuie la gândirea si completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea inclinațiilor si aptitudinilor elevilor la organizarea rațională si plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participa într-o atmosferă relaxantă,cu însuflețire și dăruire 
la astfel de activități. Prin acestea, timpul liber al elevilor este valorificat într-un mod util și 
plăcut,transformându-l într-o sursă educațională. 

În proiectarea lor, cadrul didactic trebuie să pună accent pe formularea corectă a obiectivelor 
instructiv- educative, care să fie mai apoi integrate în mod echilibrat în momentele activității. 

Activitățile extrașcolare concretizate in excursii, drumeții, vitize, vizionări de spectacole, 
imprimă copilului un anumit comportament, o ținuta adecvată situației, declanșează anumite 
sentimente. Uneori, copilul este implicat direct in desfășurarea activității prin personalitatea sa. 

Cadrul didactic, are prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și cunoască elevii și sa le 
influențeze dezvoltarea. 

SERBĂRILE ȘCOLARE și FESTIVITĂȚILE, au un conținut bogat și diversificat,valorificând 
interesele și gusturile copiilor. 

Este important ca fiecare copil să aibă un loc  bine definit în cadrul programelor,pentru a se 
simți parte integrata a colectivului și pentru a fi conștient de participarea lui la reușita serbării 
școlare. 

CONCURSURILE ȘCOLARE precum COMPER, AMICII ISTEȚI, COMORILE 
CONDEIULUI, la care elevii mei au participat, au oferit o buna sursa de motivație, determinându-i  
să studieze în profunzime și să obțină rezultate foarte bune. 

Același efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al școlii. Dacă sunt 
organizate într-o manieră plăcută, vor stimula spiritul de competivitate, oferindu-i copilului prilejul 
de a se integra in diferite grupuri  pentru a duce la bun sfârșit munca precum și ocazia de a asimila 
mult mai ușor cunoștințele. 

EXCURSIILE ȘI DRUMEȚIILE, sunt activități ce ajută la dezvoltarea intelectuală și fizica a 
copiilor. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înțeleagă legătura dintre cunoștințele dobândite la 
diferite discipline de studiu și lumea din afara școlii. Se oferă posibilitatea  de a se implica activ în 
propriul proces de educație,îi pune în contact cu comunitatea și le crează  posibilitatea de a-și 
susține în mod public opiniile. 

VIZITELE parcurg  aceleeași etape ca și excursiile. Pentru a-și atinge obiectivele, trebuie să fie 
bine organizate și să se desfășoare în condiții confortabile de deplasare. 

VIZIONĂRILE în grup de filme,spectacole de teatru sau circ, specifice vărstei lor, sunt 
activități ce vor pune elevul în rol de spectator și vor reprezenta pentru el o sursă de impresii 
puternice. Stimulează activitățile copilului și-i cultivă dragostea pentru artă. 
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ALTE ACTIVITĂȚI  pot fi alese de copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea 
sunt alese ca pasiune personală sau cu scopul de ași aprofunda cunoștințele dintr-un anumit 
domeniu. Acestea completează unele aspecte educative și orientează copiii spre unele domenii de 
activitate cum ar fi sportul, muzica poezia, pictura. 

În concluzie, putem spune că activitățile extrașcolare în general, au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor 
acestora. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1.IONESCU,M,CHIȘ ,V-Mijloace  de învățământ și inegrarea acestora în activitățile de 

instruire și autoinstruire,Editura Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca,2001. 
2.CERNEA,MARIA-Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ,în Învățământul primar,nr.1/2000,Ed .Discipol,București. 
3CRĂCIUNESCU,NEDELEA,-Forme de activități extracurriculare desfășurate cu elevii 

ciclului primar,in,Învățământul primar,nr.2,3/2000,Ed. Discipol,București. 
4.LESPEZEANU,M –Tradițional și  
modern în învățământul preșcolar,Ed.Presa Universitară Clujeana,Cuj-Napoca,2001. 
5.DECUM,LIVIA –Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de 

învățământ în Învățământul Primar nr.4,1998. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 
 

INV. PURNAVEL MARIA 
SCOALA PRIMARA JOSENI 

 
 

 Motto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca 
specialist, ci ca o personalitate armonioasă.’’ ( Albert Einstein) 

 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. Educaţia non-formală 
completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de invăţământ, 
dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 
acumulate informal. 

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial 
intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt 
progresul social-uman. Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun 
participarea activă, conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. Diferenţierea şi 
individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în acelaşi timp. 
Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, care să 
permită individualizarea invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la maximum 
capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării.  

Cercetările relevă că învăţarea activă este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a 
elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar educaţia non-formală sprijină acest demers. 
Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând 
integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei 
procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi 
ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi 
orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează 
astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar.                                                                                             

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională 
a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să 
cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă 
competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor 
de realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care 
fac parte. Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev 
posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul 
încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului 
şcolar. Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de 
adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a 
comportamentului în grup. În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea 
următoarea afirmaţie: ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să 
se adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. Finalităţile educaţionale ale 
activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, religioasă, moral-civică, patriotică, 
fizică. Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. Prin 
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caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele 
dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea 
şi nu în ultimul rând gândirea critică a elevilor.  

Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la 
concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, 
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de 
şah etc. Prin participarea la concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi 
străine, festivaluri naţionale de teatru în limbile de circulaţie internaţională, proiecte 
interdisciplinare, serbări şi carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, 
concursuri şi momente artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei 
Europei elevii se familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se 
astfel punţi de legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să 
respecte valorile culturale ale acestora.  

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un 
prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc 
la formarea competenţelor transdisciplinare. Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă 
a personalităţii umane, este un alt obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai 
importante sarbători din calendarul creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în 
spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, 
sinceritate, omenie, dăruire de sine, respect, frăţie, solidaritate umană).  

Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la sărbători, transpunerea în fapte a 
unor maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de iconografie pe sticlă sunt deosebit 
de importante în realizarea educaţiei religioase.  

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei 
opere de artă etc. Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile 
artistice organizate de Clubul Copiilor sau concursurile de artă şi creativitate plastică sau 
fotografică, concursurile de sculptură sau de confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, 
festivalurile naţionale de muzică uşoară şi folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul 
şcolii, decorarea sălii de clasă în funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură 
sunt exemple de activităţi care asigură cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, 
aptitudini, capacităţi.  

O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică. 
Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice : 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi 
respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu.  

Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi să respecte libertatea de opinie şi 
pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile fapte, să aibă o 
atitudine participativă. Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie 
activităţile Consiliului Elevilor, acţiunile civice în comunitate (vizite, excursii, schimburi între şcoli, 
acţiuni de sprijin pentru persoanele defavorizate, activităţi voluntare), acţiunile de petrecere a 
timpului liber în grup (cluburi, asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu 
prilejul zilelor de naştere, în cadrul cărora sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de atenţia 
celorlalţi copii, serbările de Ziua Mamei etc.  

Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la diferite 
concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de proiecte de mediu 
sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizânduse astfel şi educaţia 
pentru mediu si pentru sănătate a elevilor. Unul dintre obiectivele cele mai importante ale 
activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi 
expozitii, prin omagierea celor mai importante evenimente din istoria neamului nostru şi excursii în 
oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel 

1511



pentru a deveni buni cetăţeni. La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si 
educaţia rutieră realizată prin activităţi extracurriculare foarte atractive : competiţii sportive între 
clase sau între şcoli, excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă 
formarea deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi 
de caracter. Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi 
profesională. 

Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu metode şi 
tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, 
vizitarea de licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a 
competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. Conceperea şcolii ca o instituţie 
socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să 
asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea si prevenirea tulburărilor de 
adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni responsabili, este vitală. Educaţia non-
formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în plan moral, 
intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim 
este pregătirea pentru viaţă a elevului. 

  
Bibliografie:  
 
Baban Adriana- Consiliere educaţională, Cluj - Napoca , 2001; 
 Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, , 2002;  
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Excursiile – mijloc de cunoaştere şi relaxare 
 
 

Florincuţa Aida – Grădiniţa P. P. Nr. 4, Lugoj 
Purtan Graţiana – Grădiniţa P. P. Nr. 4, Lugoj 

 
 
 
Activitatea instructiv-educativă din grădiniţă este completată cu succes de activităţile 

extracurriculare, desfăşurate în afara grădiniţei sub îndrumarea atentă a educatoarelor. Aceste 
activităţi, cu deosebită influenţă formativă, sunt toate formele de acţiuni turistice: plimbările, 
excursiile, taberele. 

Dorinţa de mişcare este caracteristică copilului în general, mai cu seamă celui de vârstă 
preşcolară. Acţiunile turistice contribuie la îmbogăţirea conţinuturilor jocurilor şi a altor activităţi 
organizate în grădiniţă. În urma excursiilor organizate în diferite zone din ţară şi natură, copiii pot 
reda cu mai multă creativitate, imaginea realităţii prin activităţi de desen, pictură, modelaj. 

Prin excursiile organizate în grădiniţă se urmăreşte formarea unor deprinderi de comportare 
civilizată, educarea copiilor în spiritul colectivului prin subordonarea interesului individual faţă de 
cel colectiv, educarea spiritului de disciplină şi întărirea organismului copilului. 

Excursiile sunt un mijloc prin care copiii intuiesc şi preţuiesc valorile culturale şi istorice ale 
poporului român. Intrând în contact direct cu natura, copiii devin prietenii ei, iar mai târziu, adulţi 
fiind, vor fi protectorii ei.  

Excursiile sunt apreciate de către copii, dar şi de către educatoare, deoarece: 
 Sunt caracterizate de optimism şi umor; 
 Urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 Valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 Formele de organizare au caracter recreativ; 
 Au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 Contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor. 
Excursiile sunt unele dintre cele mai interesante şi mai plăcute activităţi extracurriculare. Prin 

aceste activităţi, copiii dobândesc informaţii, îşi formează reprezentări, trăiesc experienţe de 
învăţare. 

Etapele de care trebuie să ţinem seama în organizarea şi desfăşurarea excursiilor sunt: 
 Proiectare excursiei (stabilirea traseului, stabilirea opririlor, stabilirea locurilor de cazare – 

dacă este cazul, stabilirea obiectivelor, obţinerea aprobărilor necesare); 
 Pregătirea teoretică şi tehnică; 
 Desfăşurarea excursiei; 
 Evaluarea excursiei. 
În anul şcolar 2017-2018, Grupa Mare A, împreună cu educatoarele grupei şi cu alte două cadre 

însoţitoare (asistenta şi îngrijitoarea), au pornit într-o excursie pe durata unei zile, pe ruta Lugoj-
Brad-Ţebea-Ştei-Chişcău „Peştera Urşilor” – retur. 

Pregătirile au început prin a alege cel mai bun traseu, astfel încât să fie admirate locuri şi peisaje 
ce nu se găsesc în zona Banatului. Într-o atmosferă de bună dispoziţie şi primind explicaţiile 
educatoarelor, copiii au observat formele de relief, pădurile, serpentinele. 

Primul popas l-am făcut la Ţebea, la Gorunul lui Horea şi Mormântul lui Avram Iancu unde 
preşcolarii grupei mari au ascultat fascinaţi „o lecţie de istorie”, spusă de către doamna ghid a 
acestui loc. După acest popas, am plecat spre Peştera Urşilor, cunoscută ca una dintre cele mai 
spectaculoase obiective turistice din Munţii Apuseni. Ajunşi la destinaţie copiii, educatoarele şi 
însoţitorii grupului au întins păturile pe iarbă, pentru a putea mânca. „Un adevărat picnic!” au zis 
copiii fericiţi. 
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În peşteră, păşind prin locurile unde au trăit cândva urşii, între numeroasele stalactite şi 
stalagmite, copiii au asistat, din nou, la cea mai interesantă lecţie de cunoaştere a mediului. Peştera 
Urşilor este specială, impresionându-i pe micuţii noştri prin faptul că aici se găsesc oase de urşi de 
peşteră şi prin cele trei galerii a căror frumuseţe nu poate fi descrisă în cuvinte. 

Pe drumul spre casă, copiii erau încă fascinaşi de frumuseţea spectaculoasă a peşterii. Obosiţi 
dar şi fericiţi, le-au povestit părinţilor impresiile şi bucuriile de neuitat pe care le-au trăit în 
excursie. 

Putem spune că excursia didactică rămâne o adevărată lecţie de învăţătură, un veritabil mijloc 
de cunoaştere şi relaxare. 

 
 
 
Bibliografie:  
 
Revista Învăţământului Preşcolar, Nr.3-4/2006, Bucureşti 
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PROIECT EDUCAŢIONAL „FLOAREA PRIETENIEI” 
 
 

EDUATOARE: PROF. Puşcaş Monica 
 
 

PSIHOLOG: PROF. Vlăşan Angela 
SCOP: educarea şi gestionarea emoţiilor; educarea abilităţilor de relaţionare pozitivă cu 

copii de aceeaşi vârstă sau de vârste diferite 
ARGUMENT 
Întotdeauna trebuie să  privim copilul prin prisma dezvoltării sale psihologice, fizice,                   

cognitive, în ansamblu. 
Eficiență este atunci când dăm  importanţă valorilor pe care dorim să le transmitem şi să le 

promovăm. 
Să privim  copilul exact aşa cum este construit genetic, cu trăiri, sentimente, atitudini şi 

caracter! 
Ce așteptări avem noi, dascălii? Ce ar trebui copiii să ştie şi să fie capabili să facă? 
Există diferenţe individuale între ritmurile de dezvoltare ale copiilor. 
Partenerul indispensabil, dar nu suficient, este familia.Copilul vine de acasă cu un bagaj de 

cunoștințe pe care noi încercăm să-l ajustăm, să consiliem. 
În tot acest context, EDUCAŢIA  sub toate aspectele(formal, informal şi nonformal) are un 

rol preponderent. Încrederea stă în puterea educației!  
 
OBIECTIVE: 
-să coloreze cu galben conturul florii de soare 
-să aplice amprenta pălmii pe coala de hârtie folosind culori la alegere 
-să identifice stări emoţionale în filmuleţul vizionat 
-să interpreteze prin simulare şi grimase stări emotionale 
-să coopereze cu colegii în scopul realizării activităţii 
GRUP ŢINTĂ. Preşcolarii Grădiniţei cu P.N. Motiş 
COORDONATORI:   prof.Pușcaș Monica, prof. psiholog VLĂŞAN ANGELA. 
LOC DE DESFĂŞURARE: GR. CU P.N. MOTIŞ 
DATA DESFĂŞURĂRII: MARTIE 2019 
RESURSE MATERIALE: coli flipchart, acuarele ,pensule, creioane colorate, calculator, 

Cd-Detectivul de emoţii, MP 3 player 
RESURSE UMANE: preşcolarii grupelor mici şi mari, educatoare, psiholog şcolar, părinţi 
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 
 
Copiii se vor aduna relaxaţi pe covor pe fundalul  “Mozart for my baby”. Educatoarea 

împreună cu psihologul îi vor antrena pe copii într-o discuţie cu tema “suntem cu toţii prieteni” . 
Copiii vor fi invitaţi să vizioneze filmuleţul “Detectivu de emoţii” în urma căruia vor 

identifica diferite stări emoţionale: bucurie, tristeţe, furie, groază, etc. 
Se invită apoi copiii să realizeze în grupuri „Floarea prietenieei” prin dactilopictură-

amprentare. 
La evaluare se identifică stări emoţionale prin imagini şi grimase faciale. 
La finalul activităţii copiii se vor destinde prin dansuri şi cântece. 
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   Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 
 
 

Prof. inv. primar 
PUSCASU ADRIANA  

 
 

In ultimul timp, devine tot mai evident faptul ca educatia extracurriculara, adica cea realizata 
dincolo de proce-sul de invatamant, isi are locul si rolul bine stabilit in formarea personalitatii 
elevilor. In scoala contemporana, o educatie eficienta, depinde de gradul in care se pregateste 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

 
Depinde de asemenea si de masura in care se reuseste sa se puna bazele formarii personalitatii 

copiilor. In acest cadru,invatamantul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic si socio-
afectiv, pentru o integrare sociala cat mai usoara. 
 

Complexitatea procesului educational impune imbinarea activitatilor curriculare cu cele 
extracurriculare iar in acest caz, parteneriatul educational devine o necesitate. 

 
In opinia mea, activitatile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 

gandirea si completarea procesului de invatare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta si explora anumite inclinatii si aptitu-dini ale copiilor. Avand un caracter atractiv, copiii 
participa intr-o atmosfera relaxanta, cu insufletire si daruire la astfel de activitati, imbinandu-se 
utilul cu placutul. 
 

Un punct forte al activitatilor extrascolare este acela ca antreneaza copiii in activitati cat mai 
variate si bogate cu o structura aparte, diferita de metoda clasica de predare-invatare. O activitate 
desfasurata intr-un mediu extrascolar permite de asemenea si dezvoltarea unor aptitudini speciale si 
facilitarea integrarii in mediul scolar.  

 
Trebuie sa tinem cont ca, indiferent ce metoda se adopta in educatia traditio-nala,indiferent daca 

are o finalitate pozitiva si un obiectiv primar atins,ea nu va epuiza niciodata sfera influentelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activitatilor extrascolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, atelierele creative, sezatoarele, vizite la muzee… 

 
Copiii pot fi stimulati si isi pot imbogati imaginatia creatoare si sfera cunostintelor prin 

vizionare de piese de teatru, filme educative, dramatizarea unor opere literare etc. Copiii trebuie sa 
fie indrumati sa dobandeasca in primul rand o gandire independenta, toleranta fata de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi si de a gasi modul de rezolvare a lor si posibilitatea de a 
critica constructiv. 
 

Inainte de toate este insa important ca educatorul insusi sa fie creativ,pentru ca numai asa poate 
sa aduca in fata copiilor sai tipuri de activitati extrascolare care sa le starneasca interesul, 
curiozitatea, imaginatia si dorinta de a participa neconditionat la desfasurarea acestora. 
 

In toata aceasta “joaca” trebuie ca obiectivele instruc-tiv-educative sa primeze, fara a diminua 
nota relaxanta a jocurilor si activitatilor. 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

 
 

Prof. inv. primar: Puscasu Maria 
 

 

 Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.    

 I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare” [5, p. 288].   

 Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. 
Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.  

 Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente.  

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, 
vizionând spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.   

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi  se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, 
cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” [5, p. 454].  

Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 
situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în 
funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia.  

Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa educativă 
a acestor activităţi. Menţionăm că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor  depinde şi de 
caracterul lor variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter 
didactic. Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au 
drept scop lărgirea orizontului cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării.   
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Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și ştiinţific al 
elevilor şi de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic de 
elevi, înscrierea făcându-se în funcţie de interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită 
disciplină. La alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ţine seama de preocupările elevilor şi 
de nivelul lor de cunoştinţe. Durata unei şedinţe a cercului este, în medie, de 90 de minute. Evidenţa 
frecvenţei o ține conducătorul cercului. Varietatea activităţii în cerc constituie şi ea o condiţie a 
frecventării lui cu plăcere de către elevi. Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile 
artistice. Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor 
elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la 
educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei 
creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de 
interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, 
preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la 
concepţie la realizare, este opera elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi 
cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au ca scop descoperirea şi cultivarea talentului, 
aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei populare.   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCATIV 
 
 

Prof. înv. primar - Pușcașu Mirela-Simona 
Școala Gimnazială Tg. Trotuș, jud. Bacău 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc.Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul 
este garantat dacă avem încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul lor,  oferindu-le 
oportunitatea de a ne conduce spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. Scopul lor este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. Astfel, vizitele la muzee, monumente și 
locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în 
starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, 
ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de 
an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 
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Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. Spectacolele, vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară , prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această 
formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa unei surse 
inepuizabile de impresii puternice, precum şi în faptul că se apelează în permanenţă la afectivitatea 
copilului.Viaţa afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalităţi.   

Excursiile școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
dezvoltându-le respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de 
desen, între clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice, unde am 
obținut  multe premii. De asemenea un impact deosebit in rândul elevilor l-a avut concursurile de 
biciclete, role,  pe care le-am oganizat in cadrul școlii. 

Acest gen de activități sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt 
unii dintre ei care nu găsesc în familie ajutorul necesar depășirii anumitor dificultăți, iar în 
societatea actuală, în care familia tradițională a rămas doar o poveste frumoasă, activitățile 
extrașcolare sunt binevenite deoarece îi pot ajuta pe copii să își canalizeze energia și interesul către 
domenii cu adevărat constructive, care îi pot orienta spre un drum mai bun în viață. Dacă acasă îi 
lipsește mentorul, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul în afara familiei, iar cel mai 
indicat ar fi să îl găsească într-un adult responsabil, un profesor, un îndrumător.  

Activitățile extracurriculare îl responsabilizează pe elev, iar această responsabilitate îl pregătește 
pentru viitor. Implicarea în astfel de activități, îl ajută să întâlnească oameni noi, cu experiențe 
diferite sau poate cu aceleași experiențe, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, să se deschidă și 
să găsească soluții pentru unele trăiri, care nu ar fi posibil de găsit în alte circumstanțe. Adolescenții 
care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii lor pot fi lesne ajutați de astfel de activități. 

În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale, astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze acest gen de activităţi, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar când am 
coordonat clasa pregătitoare, am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. Toate acestea sunt activități 
frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos și 
puritate. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE   
ÎN  PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 
 

Prof. înv. primar Pustai Nicoleta 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Abram 

 
 
Programul Şcoala Altfel vine în întâmpinarea intereselor, preocupărilor, cerinţelor, pe care 

elevii le resimt în raport cu actul educaţional, pun în valoare talentele, capacităţile şi aptitudinile 
acestora în diferite domenii şi stimulează participarea lor la acţiuni diverse.   

Activităţile extraşcolare au un caracter interdisciplinar,  oferă cele mai eficiente modalităţi de 
formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi cei mai accesibili sufletelor acestora.   

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copiilor o au activităţile care implică în mod 
direct copiii prin personalitatea lor şi produsul realizat de aceştia. 

Oricât de bine ar fi organizată activitatea la şcoală, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor, 
pe care le comunicăm elevului,  nu poate da satisfacţie setei de investigaţie şi  cutezanţă creatoare, 
trasături specifice  copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le 
împlineasă setea de cunoaştere, să le ofere ocazia de a se emoţiona puternic de a fi în stare să 
iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Excursia sau vizita este o activitate deosebit de plăcută, care contribuie la stimularea 
personalităţii elevilor. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 
cetăţenească şi patriotică. Excursia este cea care îi reconfortează pe copii, le prilejuieşte însuşirea 
unor experienţe sociale importante dar şi lărgirea orizontului cultural ştiinţific. 

Programul Şcoala Altfel reprezintă nu numai perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi 
cu zi, ci şi  un act de ridicare a nivelului cultural. Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea 
momente deosebit de atractive pentru elevi. Acestea oferă posibilitatea să demonstreze practic ce au 
învăţat la şcoală, grădiniţă, acasa, să  deseneze, să confecţioneze modele sau produse  variate .  

Activităţile extraşcolare stărnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional,  
manualitatea, se autodisciplinează prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bunăvoie 
regulilor, asumându-şi responsabilitati.   

Obiectivele propuse sunt următoarele: dezvoltarea armonioasă a copilului, formarea unor 
deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între elevi, 

Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative, dar şi eliminarea 
discriminărilor de orice natură. 

Formarea şi cultivarea interesului pentru un stil de viaţă sănătos şi pentru menţinerea sănătăţii, 
Formarea deprinderilor de a lucra în echipe,  
Participarea activă şi responsabilă a fiecărui copil la activităţile comune desfăşurate, 
Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, 
Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei, 
Stimularea curiozităţii elevilor prin investigarea realităţii . 
Prin acest program se dezvoltă: abilităţi de rezolvarea unor probleme reale, creativitatea şi 

spiritual inovativ, competenţe pentru viaţa de dincolo de băncile şcolii, stimulându-se participarea 
lor la acţiuni variate, îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării şi creativităţii. 

Activităţile extracurriculare formează comportamente sănătoase și constituie o sursă de 
interacţiune dintre elevi, contribuind la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, la cultivarea 
respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. Pușcu Iuliana 
Școala Gimnazială Prunișor, Jud. Mehedinți 

 
 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Acestea au scopuri 
variate: leadership, interacțiune socială, recreere și educație pentru sănătate, autodisciplină și 
creștere a încrederii în sine.  

Punctul de plecare în alegerea acestor activități este întotdeauna ceea ce își dorește elevul, 
activitățile pe care le face cu plăcere, în care se simte în largul său. Prin aceste activități, elevii își 
pot dezvolta abilități și competențe iar cadrele didactice au posibilitatea să-și cunoască mai bine 
elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea și să realizeze mai ușor obiectul principal al școlii- 
pregătirea elevului pentru viață. 

Elevii trebuie să fie îndrumați să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranță față de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare 
a lor. 

Participarea la activitățile extrașcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relațională, afectivă a elevilor. Achizițiile dobândite în contextele de învățare din activitățile 
extrașcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învățare în activitățile de la clasă, motiv pentru 
care participarea la aceste activități ar trebui valorificată, dar și încurajată în permanență. 

Elevii valorizează foarte mult activitățile extrașcolare în învățare, înțeleg importanța acțiunilor 
nonformale desfășurate în școală pentru propria lor dezvoltare. 

Succesul activităților extrașcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
-atractivitatea temei abordate 
-buna coordonare a activităților 
-implicarea cât mai multor actori ai școlii și comunității cu experiențe relevante pentru 

activitatea desfășurată. 
Activitățile extrașcolare au o anumită strategie de desfășurare și scopuri concrete: aduc noul, 

surpriza intelectuală și afectivă,îmbină utilul cu plăcutul, creează posibilitatea de a observa fapte 
comportamentale ale elevilor în afara clasei, dezvoltă anumite laturi ale personalității elevilor. 

Împreună copiii, profesorii și părinții pot face din școală un loc plăcut pentru toți cei implicați în 
procesul educativ, bazat pe încredere, comunicare, respect. Prin urmare cadrul didactic poate face 
multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităților extrașcolare. El trebuie să evite critica 
în astfel de activități, să încurajeze elevii  să realizeze un feed-back pozitiv. Este indicat ca aceste 
activități să implice direct copilul și să îl ajute  să deprindă obiceiuri pozitive, care în timp să îl ajute 
să se descurce singur în orice situație. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin 
produsul realizat de acesta. 

Activitățile extrașcolare generează relații de prietenie și ajutor reciproc între elevi, educă simțul 
responsabilității și o atitudine justă față de scopurile urmărite. 
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Importanta activitătilor extraşcolare în formarea personalitatii prescolarilor 

 
 

Prof. inv. prescolar: Racean Mariana Silvia 
Gradinita Program Normal Pausa, Jud. Salaj 

 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

 
Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 

copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. 

 
Astfel, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea 

şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

 
Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 

variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.  

 
Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 

are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. 

 
Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 

vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. 

 
Excursiile şi taberele şcolare, contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. Ceea ce trebuie 
să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp 
să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 
 

Profesor Răceanu Danubia-Ileana, 
Liceul Tehnologic Bîlteni, judeţul Gorj 

 
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, ei având performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar 
și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc.   

 
Printre caracteristicile de bază ale activităților extrașcolare se regăsesc următoarele: înglobează 

activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare 
specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); 
au rol complementar celui al școlii; dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și 
relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-
comunitate; oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 
copiilor. 

 
Copiii  pot fi stimulaţi şi îşi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 

vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Ei 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

 
Medalionul literar şi serata literară sunt reuniuni cu caracter literar, în care elevii au ocazia să 

cunoască mai bine viaţa şi opera unor poeţi, scriitori, să recite versuri sau să interpreteze scurte 
fragmente de proză.  

 
Şezătoarea literară aduce în plus, faţă de cele menţionate, momente muzicale: cântece, dansuri, 

cuplete satirice etc.  
 
Concursurile literare sunt activităţi deosebit de atractive şi stimulatoare pentru elevi, deoarece 

aceştia îşi pun în valoare cunoştinţele, priceperile şi deprinderile de interpretare sau analiză literară, 
reprezentând un câştig deosebit şi pentru elevii care participă efectiv sau asistă la asemenea 
concursuri.  
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Vizitele, drumeţiile sau excursiile literare fixate din timp în localităţi în care există case 
memoriale, muzee literare, se pot organiza la sfârşit de săptămână, de semestru sau de an şcolar. 
Elevii pot urmări exponate, iau contact direct cu mărturii ale vieţii scriitorilor. Este bine ca elevii să 
fie sfătuiţi şi îndrumaţi ca, din fiecare muzeu şi casă memorială, să-şi cumpere un album, pliante, 
ilustraţii, pe care să le păstreze, chiar să le cuprindă în portofoliile realizate în cadrul obligaţiilor 
şcolare. 

 
La reîntoarcerea din vizită, profesorul va rememora cu elevii câteva din aspectele întâlnite, 

pentru a afla impresiile lor şi pentru a consolida unele reprezentări; le va sugera ce elemente să aibă 
în vedere pentru utilizarea lor în cadrul lecţiilor.  

 
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o 

sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de pornire în realizarea de către elevi a unor 
activităţi interesante. În felul acesta, elevul se familiarizează cu lumea artei, învaţă să o înţeleagă şi 
să o îndrăgească. Aceste activităţi vor avea o influenţă deosebită asupra copilului prin stimularea 
afectivităţii şi cultivarea dragostei pentru artă ( cărţi, muzică, teatru ). 

 
În concluzie, activităţile extraşcolare stârnesc curiozitatea, produc bucurie, facilitează 

acumularea de cunoştinţe. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare putând să se afirme potrivit 
naturii sale.  
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ” 
 

prof. înv. preșcolar Rachieru Irina 
Grădinița cu P. N. Broșteni-Aninoasa 

 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.  

În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin 
interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene 
interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi 
dragostea de copii. 

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială.  

Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare 
la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în 
cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au 
observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate 
extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele 
legate de aceste animale.                                                                                             

Activitățile extracuriculare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 
şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber 
într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea 
grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare.  

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
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cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.  

Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se 
transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, 
interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei 
au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului 
şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare.  

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte).  

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori.  

Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, 
fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea 
copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare 
în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i 
provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. Ca o concluzie personală, consider că trebuie să 
încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le 
putem aborda.  

Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai 
uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  
Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 
curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. înv. preşcolar RACLARU CIREŞICA 
Grădiniţa Şcolii Gimnaziale ,,Vasile Alecsandri” Roman 

 
 
În contextul actual al învăţământului românesc, activităţile extracurriculare sunt cele care vin să 

completeze educaţia copiilor, fiind poate cea mai complexă formă de activitate pe care o avem, ca 
dascălii, la îndemână, spre a ne desăvârşi munca. Copiii au nevoie ca, pe lângă variatele cunoştinţe 
dobândite în diverse domenii de studiu, să se desăvârşească emoţional şi comportamental. 

Toate activităţile extracuriculare şi extraşcolare  desfăşurate cu preşcolarii şi membrii familiilor 
acestora,  au rolul lor în dezvoltarea, pe de o parte, a copiilor ca persoane inteligente, sigure pe ele, 
capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această societate 
plină de pseudo-cultură, iar pe de altă parte, a părinţilor ca suport emoţional, afectiv, material în 
mediul preşcolar 

În cadrul acestui tip de activităţi, alături de îndrumătorii lor, atât copiii cât şi părinţii dovedesc 
creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

Oferirea copiilor preşcolari  de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de 
competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudiniilor, stimularea imaginaţiei 
creativităţii şi initiative. 
Obiectivele pe care le avem  în vedere prin activităţiile extracurriculare pot fi: 

- stimularea şi educarea atenţiei; 
- exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei;  
- sporirea capacităţii de rezistenţă la efort;  
- stimularea sensibilităţii estetice. 
Grija noastră de educator trebuie să fie ca obiectivele instructive - educative pe care le 

propunem a fi urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat, având grijă să existe 
şi momente recreative, necesare pentru a obţine rezultate deosebite.  

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor membrii ai societăţii de a le potoli această 
curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare și extrașcolare. 

Activităţile extraşcolare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metodele folosite şi la formele de 
organizare  a activităţilor.  

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de fiecare cadru didactic în 
parte, în funcţie de interesele şi dorinţele copiilor. Având un caracter atractiv, preşcolarii participă 
într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la acest tip de activităţi.În orice 
tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un 
muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei factori 
implicaţi în actul educaţional: 

- preşcolarii– prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
- familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicare în organizarea activităţilor; 
- grădiniţa– prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă , îi 

determină să o îndrăgească.Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să 
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fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi 
întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi  preşcolarii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului preşcolar– pregătirea copilului pentru 
şcoală şi viaţă. 

În scopul socializării şi intergrării copiilor, completarea activităţilor educative din şcoală se 
realizează cu aportul activităţilor extraşcolare a căror gamă este în continuă lărgire în fiecare an.  

Activităţile extraşcolare de cultivare a gândului, a sufletului, a dorinţei de frumos şi mişcare, 
îmbracă forme multiple.   Printre cele mai importante activităţi extraşcolare, dintre care unele având 
deja un caracter tradiţional, amintesc: 

- concursurile de cunoştinţe generale specifice preşcolarilor,concursuri artistic-plastice, de 
dezvoltare fizică;  

-  activităţile de socializare în oraş organizate pe tot parcursul anului: plimbări în oraş, în parc; 
vizitarea  muzeelor şi a altor instituţii publice; 

- serbarea de Crăciun; 
- organizarea de activitati tematice ocazionate de Ziua Mamei, 9 Mai – Ziua Europei, Ziua 

Copilului; 
- implicarea copiilor, prin diferite moduri, în proiecte; 
serbarea zilelor de naştere a copiilor (sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucura de atenţia 

celorlalţi copii); 
- organizarea serbărilor ocazionate de sfârşitului anului şcolar, la care sunt invitaţi părinţii, 

fraţii şi prietenii copiilor. 
De asemenea, toate aceste activităţi au un caracter colectiv, care conduce la strângerea legăturii 

între copii şi îi învaţă să trăiască în grup, oferindu-ne o viitoare generaţie sociabilă, deschisă, 
comunicativă. 

Scopul general al acestor activităţi este creşterea gradului de adaptare a copiilor la viaţa socială, 
mai exact, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup; creşterea stimei 
de sine şi a stării de bine prin posibilitatea afirmării în grupul social; intensificarea implicării 
părinţilor în dezvoltarea elevilor.    

Aceste activităţi sunt organizate de cadrele didactice şi majoritatea iau forma unei colaborări 
între grupele de copii sau chiar cu alte instituţii.  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Rad Adela 
Gradiniţa P. P. “Dumbrava minunată”  

Structură P. N. Nr. 1 Hunedoara 
 
 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă  
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea  şi cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar  
şi dragostea faţă de copii.  

Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor 
noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, 
copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu aspecte importante ale vieții. 

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea celor 
mici în activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul social, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  Activităţile extacurriculare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare, să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual.  

În cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vieții sociale , copiii se confruntă cu 
realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viața în aer liber,  în cadrul acţiunilor turistice, copii își pot forma sentimentul 
de respect și dragoste față de natură, față de om și realizările sale. Grija față de timpul liber al 
copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie 
dominantele acestui tip de activități. Acestea le ofera destindere, încredere, recreere, voie bună, iar 
unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. Activitatea educativă 
extracurriculară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul 
decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, 
realizându-se astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Serbările marchează evenimentele importante din viața preșcolarului.Din punct de vedere 
educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a copilului precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă copiilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai 
puțin seminificativ.       

Concursurile au rolul de a stârni interesul copilului pentru diferite arii curriculare având, în 
același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a preșcolarului, făcându-le 
cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută 
vor stimula spiritul de inițiativitate al copilului, îi vor oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârșit exercițiile și  va asimila mult mai ușor toate cunoștințele. 

Trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participe la activităţi cu ajutorul tuturor metodelor 
pe care le putem aborda. 
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Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai 
uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii, de a le potoli această 
curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le 
desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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,,Spiridușii cercetători” – activitate derulată 
în cadrul săptămânii ȘCOALA ALTFEL 

 

 
Rad Florina-Giorgiana 

 
 

În săptămâna ȘCOALA ALTFEL s-au organizat la nivelul unității școlare diferite ateliere de 
lucru. În cadrul atelierului de cercetare, Cercetași pentru o zi, copiii preșcolari au desfășurat o 
activitate de cercetare, care a avut ca scop observarea stărilor de agregare ale apei în natură. Pentru 
realizarea activității s-au efectuat mai multe experimente, care au stârnit interesul tuturor 
preșcolarilor.  

Copiii au primit halate de protecție și bonete pentru buna participare la activități. Echipați 
corespunzător spiridușii se îndreaptă spre ,,Laboratorul magic” unde vor efectua mai multe 
experimente. 

 
Experimentul nr. 1 ,,ARTIFICII” 
 
Turnăm apă într-un pahar transparent, apoi adăugăm uleiul. Așteptăm până se separă și apoi 

turnăm aproximativ 10 picături de colorant și adăugăm pastila efervescentă. Experimentul poate fi 
repetat foarte ușor. Trebuie doar să adăugăm o nouă pastilă efervescentă! 

 
Experimentul nr. 2 ,,MAGIA CULORILOR”  
 
Copiii așează în cerc bomboane Skittles pe marginea unei farfurii, apoi toarnă ușor apă în 

mijlocul farfuriei, cât să ajungă la bomboane. Culoarea din bomboane se va dizolva, formând un 
curcubeu. 

 
Experimentul nr. 3 ,,PLOAIA ÎN BORCAN” 
 
Paharul sau borcanul se umple cu apă, peste care se toarnă spumă de ras.  Apoi se picură cu 

pipeta sau pensula colorant albastru şi se aşteaptă până când colorantul va trece prin spumă şi va 
intra în apă. Va ploua colorat! 

 
Experimentul nr. 4 ,,ZĂPADĂ ARTIFICIALĂ” 
 
Într-un bol punem căptușeala scoasă dintr-un scutec peste care adăugăm un pahar de apă. Odată 

amestecate, compoziția va da un rezultat spectaculos, în care materialul scos din scutec se va 
transforma în ceva similar cu fulgii de zăpadă. Ne vom juca cu zăpadă! 

 
Experimentul nr. 5 ,,BALONUL FERMECAT” 
 
Într-un balon turnăm o lingură de bicarbonat de sodiu. În sticlă turnăm cam două degete de oţet. 

Cu grijă, ataşăm balonul de gura sticlei, apoi vărsăm bicarbonatul din balon în sticlă. Oţetul şi 
bicarbonatul de sodiu vor reacţiona, iar balonul se va umflă aproape instantaneu. 

 
Bibliografie:  
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 2009; 
 Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, Ghid metodic: Metode 

interactive de grup, Editura Arves, Craiova, 2002; 
 www.didactic.ro. 
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Rolul activităților extrașcolare în educația copiilor 

 

Prof. Rada Lavinia 
Colegiul Tehnic "General Gheorghe Magheru" 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 
strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
      Activitățile extrașcolare vizează, de regulă,  activitățile cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Ele se pot desfășura sub formă de excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse 
instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică 
clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, activități legate de protecția 
mediului, activități culinare, etc. 

 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

 
Scopul activităţilor extraşcolare este de a dezvolta  aptitudini speciale, de a antrena elevii în 

activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio - 
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   
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PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE    
,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

AN ȘCOLAR 2018-2019 
 

Prof. înv. preșc. Radin Luminița                                                          
Grădinița cu P. N. Cerneteaz, jud. Timiș 

 

TERMEN DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 
URMĂRITE 

TIPUL 
ACTIVITĂŢII 

RESPON-
SABIL 

PARTICI- 
PANŢI/ 
INVITAŢI 

EVALUA-
REA 
ACTIVITĂ- 
ŢII 

LUNI 
 
 

,,Piramida 
alimentelor,, 
 
 
Sandwichi-uri 
haioase,bune și 
gustoase 

- Să manifeste interes 
pentru un stil de viata 
sănătos, antrenându-se 
în activităţi practic-
gospodăreşti plăcute, 
care să dezvolte simţul 
practic si comunicarea, 
munca în echipă;  
-Să exerseze abilităţile 
casnice, reuşind în final 
să facă un sandwich.  

Activitate de 
educaţie 
pentru sănătate 
şi stil de viaţă 
sănătos  

Educatoar
ele 
grupelor 
 

 Preșcolarii 
Grădiniţei  

Fotografii 
Proba 
practică 

MARŢI  
 

„ Sărbătorim 
Ziua Mondială 
a Cărţii”  

- Apropierea copiilor de 
activitatea cu cartea; 
- Formarea unei 
atitudini de grijă, 
respect şi consideraţie 
faţă de carte şi 
autorul acesteia; 
- Trezirea interesului 
pentru lectură; 
- Dezvoltarea 
imaginației; 
 - Cultivarea interesului 
pentru artă; 
- Dezvoltarea 
parteneriatelor 
interşcolare şi 
interinstituţionale. 

Activităţi de 
citit: 
- Pictură 
magică 
(realizarea 
unei cărţi prin 
pictură cu apă 
pe un suport 
special); 
-  Citirea 
imaginilor 
create. 

Educatoa 
rele  
Grădiniţei 
P.N. 
Cerneteaz 
 

Reprezentan
-ţi ai editurii 
Usborne;  
Preșcolarii 
Grădiniţei 
 

Fotografii 
Diplome 

MIER- 
CURI 
 

,,Grădinari și 
florărese 
pentru o zi’’ 
,,Plantare de 
flori,, 

- Înţelegerea necesităţii 
protejării mediului 
înconjurător prin 
reutilizarea diferitelor 
materiale; 
- Formarea şi 
dezvoltarea simţului 
estetic; 
- Dezvoltarea 
capacităţii de 
cooperare; 
- Formarea unor 
deprinderi practic şi 
gospodăreşti. 

Activitate 
gospodarească 
 

 Educatoa 
rele 
grupelor 
 

Preșcolarii 
Grădiniţei 

Fotografii 
 
Probă 
practică  
 
Jardiniere cu 
flori 

JOI  -Să respecte tehnicile   Educatoa Preșcolarii  Expoziţie cu 
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,,În așteptarea 
iepurașului de 
Paște’’ 
 
Coșulețe 
pentru ouă și 
felicitări de 
paște 

de lucru ; 
-.-Să  dezvolte gustul 
estetic, dragostea pentru 
muncă, perseverenţă 
-Să aibă satisfacţia 
lucrului bine făcut şi să 
găsească utilitatea 
lucrărilor realizate prin 
forţe proprii 

 
Activitate  
practică:  
„Confecționăm 
ornamente 
specifice 
primăverii” 

rele 
grupelor 
 

Grădiniţei lucrările 
copiilor 
 
 
Fotografii 
 
 
 

 
 
VINERI 
 
 

“Invitatie la 
carnaval’’ 
 
 
Confecție de 
măști și 
carnaval 
 

- dezvoltarea capacităţii 
de de a decupa pe 
contur şi de a asambla  
componente ale 
măştilor; 
- formarea şi cultivarea 
interesului pentru 
poveşti şi basme; 
- formarea şi cultivarea 
interesului de a 
reproduce  expresii din 
texte ; 

 
Dans,concursu
ri și întreceri 
 
 
 
Confecție 
măști 
 

 Educatoa 
rele 
grupelor 
 

Preșcolarii 
Grădiniţei  
 
Invitați sunt 
părinții 
copiilor 

    Fotografii 
Măști  
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Rolul activităților extrașcolare 
 
 

Prof. Radu Adriana 
Școala Gimnazială Colacu, Dâmbovița 

 
 

Orice poveste începe cu ,,A fost odată...” Orice început de an școlar seamănă cu o nouă poveste, 
o poveste adevărată care așteaptă să capete contur prin îmbinarea armonioasă a tuturor elementelor 
care o compun.  

 
Meseria de dascăl presupune pe lângă o pregătire temeincă și capacitatea de a modela, precum 

un olar, mintea și sufletul copilului spre frumos, adevăr și dreptate. Într-o societate dominată de 
tehnologie demersul didactic trebuie constant îmbunătățit și adaptat nevoilor și intereselor elevilor, 
de aceea, cred cu tărie că activitățiile extrașcolare au un impact pozitiv asupra învățării, dar și a 
dezvoltării elevului.  

 
Aceștia trebuie să perceapă școala ca un mediu sigur, în care să se simtă confortabil și mai ales 

în care să fie fericiți. Alternarea tradiționalului cu modernul pare să fie o rețetă de succes.        
 
Le-am spus mereu elevilor mei că disciplina Limba și literatura română este despre viață, despre 

ce lucruri prețioase învățăm din cărți și mai ales cum ne pregătim pentru societate ca indivizi liberi, 
capabili să aibă păreri, idei și să argumenteze puncte de vedere.  

 
Plecând de la aceste premise am ales cu grijă activități educative care să îi atragă pe elevi, din 

care să învețe ceva util într-o manieră plăcută și fară să resimtă anumite constrangeri formale. 
 
Săptămâna Școala Altfel îmi oferă și ne oferă tuturor posibilitatea să ne punem în aplicare 

planuri mărețe în care să le arătăm elevilor că venitul la școală poate să fie cât se poate de atractiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Radu Cristina 
Școala Gimnazială Nr. 16, „Marin Ionescu Dobrogianu” 

 
 

Una dintre activitățile extrașcolare îndrăgită de mine este excursia, pentru multiplele ei valențe 
educative.  

Indiferent de tipul excursiei (pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului 
geografic; pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul 
geografic sau excursii cu obiective mixte), şcolarii au oportunităţi multiple de recreere, de 
valorificare a potenţialului aptitudinal şi intelectual, de stimulare a creativităţii şi iniţiativei, de 
îmbunătățire a relațiilor din cadrul grupului.   

Voi prezenta mai jos una dintre activitățile extracurriculare de acest tip realizată de mine cu 
elevii mei.   

Excursie pe malul Mării Negre ( Plaja Modern, Acvariu) 
 
Obiective generale:  
 Lărgirea orizontului de cunoaştere,  prin contactul cu mediul geografic şi natural al florei şi 

faunei litoralului Mării Negre  
  Formarea deprinderilor de observare a aspectelor geografice, fizice (forme de relief ), ape, 

elemente de vegetaţie şi faună, istorice, economice şi culturale; 
 Dezvoltarea unui comportament ecologic la elevi 
 Îmbunătățirea relațiilor de comunicare și interrelaționare prin activități recreative; 
 Dezvoltarea si exersarea deprinderilor de comportare civilizată; 
 
Scopul 
Cunoaşterea unor elemente de geografie locală specifice oraşului şi împrejurimilor  vizitate 

(forme de relief, aşezare geografică, obiective culturale). 
Conştientizarea necesităţii protejării naturii, a păsărilor şi animalelor. 
 
Pregătirea excursiei 
Anunţarea excursiei se face cu cel puţin o lună înainte de data efectuării ei. 
Pregătirea şcolarilor pentru această excursie se face în cadrul unei activităţi sau în cadrul unei 

şedinţe speciale de instructaj, prin prezentarea scopului excursiei,  a traseului, cu punctele cele mai 
importante. Se precizează echipamentul şi materialele necesare fiecărui şcolar pentru activitatea 
desfăşurată (saci, mănuși de unică folosință, aparate de fotografiat etc.) . 

Se stabileşte mijlocul de transport (autobuzul RATC ), se precizează preţul biletelor, banii 
necesari pentru vizitarea obiectivelor (Acvariul Constanța) şi pentru alte cheltuieli . 

Se face instructajul şcolarilor, privind comportarea în mijlocul de transport şi în timpul vizitării 
obiectivelor turistice. 

 
Desfasurarea excursiei 
Ora 8:00 –  Organizarea elevilor .Verificarea prezenţei şcolarilor înscrişi în excursie, verificarea 

costumaţiei şi a echipamentelor necesare desfăşurării excursiei. Reactualizarea regulilor de 
comportare în timpul excursiei (să stea pe scaune/să se țină de balustrade în timpul deplasării, sănu 
se depărteze de grup.).  

8: 30 – Deplasarea cu autobuzul spre Plaja Modern. 
9:00 – 10:30 – acțiuni de ecologizare a unui sector de plajă; 
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                     -colectarea de scoici pentru realizarea ulterioară a unor lucrări decorative 
11:00 – Vizitarea acvariului Constanța 
 
Evaluare 
În urma analizei unui sondaj de opinii în rândul şcolarilor şi părinţilor, am observat interesul 

acestora şi implicarea lor în  acest proiect (excursie), pentru atingerea  obiectivelor urmărite. În 
activitatea următoare de educație tehnologică  elevii au realizat obiecte decorative pe tema marină 
cu care au participat la o activitate organizată de Organizația Mare Nostrum. 
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Activitǎţi extraşcolare - metode de lucru in aer liber 
 
 

Prof. Radu Dǎnuţa –Stefania 
 
 
Educaţia in aer liber se bazează pe filozofia, teoria şi practica educaţiei experienţiale şi a 

educaţiei ecologice, dezvoltând la elevi înţelegerea şi aprecierea de sine, a celor din jur şi a lumii 
naturale.  

Un program de educaţie în aer liber poate aplica aceste scopuri de exemplu la: 

- predarea competenţelor de supravieţuire în sălbăticie; 

- îmbunătătirea capacităţii de rezolvarea problemelor; 

- scăderea recidivei la delicvenţi; 

- îmbunătăţirea muncii în echipă; 

- dezvoltarea competenţelor de conducere(leadership); 

      - înţelegerea mediului înconjurător; 

      - promovarea spiritualităţii. 

Educaţia în aer liber se realizează cu ajutorul experienţelor programate, care se desfăşoară într-
un singur loc (rezidenţial), sau în cursul unor călătorii. Elevii iau parte la diverse „întâmplări” (de 
fapt evenimente mai mult sau mai puţin aventuroase pregătite de educatori), care pun în general 
probleme a căror rezolvare stimulează creativitatea participanţilor şi îi obligă la colaborare între ei. 
Pentru astfel de experienţe educative se folosesc: drumeţii cu cortul, alpinism, deplasări cu bărci, 
activităţi în parcuri de aventură, jocuri de grup. 

În comparaţie cu metodele tradiţionale, această metodă de şcolarizare, denumită şi “educaţie 
experienţială”, produce efecte educative mai puternice şi mai durabile, privind dobândirea 
capacităţii de stăpânire a unor situaţii complexe, de inovare, de conducere, de spirit de echipă şi de 
comunicare, dar şi pentru multe alte aspecte ale vieţii moderne.  

Rezultatele concepţiilor divergente de educaţie de la noi şi din vest sunt evidente: câţi directori, 
politicieni sau ofiţeri superiori sunt obezi şi ineficienţi, apoi comparaţi cu managerii vestici – slabi 
şi eficienţi: Preşedintele Rusiei face judo, primul ministru al Japoniei face aikido, Obama practică 
baschet. 

Sunt cunoscute şi răspândite jocurile competiţionale, care urmăresc învingerea cuiva: unii 
(puţini) câştigă, alţii (mulţi) pierd. Rezultatul este că cei care pierd sunt nefericiţi, le scade 
încrederea în propriile forţe, se desolidarizează de restul comunităţii, tind să „emigreze”. 
 

Spre deosebire de acestea, jocurile de  colaborare sau de cooperare şi au ca scop creşterea 
gradului de participare individuală, formarea capacităţii de rezolvare în colectiv a unor probleme. 
Ele pot servi la: îmbunătăţirea spiritului de echipă, desfiinţarea barierelor şi stereotipurilor 
psihologice, creşterea încrederii în sine a jucătorilor, creşterea tonusului şi condiţiei fizice şi mintale 
a jucătorilor, creşterea solidarităţii şi responsabilităţii. 

           

Colţul sprinten  

- Echipele se aranjează în cele patru colţuri ale terenului de joacă.  
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Fiecare echipă are un căpitan. Căpitanii vor sta în centru cu faţa către echipele lor. Fiecare 
echipă va avea câte o plasă cu fasole, o minge sau un măr. Căpitanul va arunca plasa cu fasole către 
echipa sa, când urmează rândul acesteia.  

Jucătorii o vor arunca înapoi. Când Căpitanul va arunca ultimului jucător din echipa sa,el va 
striga " colţ sprinten" şi va fugi spre capătul linei de jucători.  

Ultimul jucător din linie va fugi spre centru şi va începe să arunce plasa cu fasole.  

Această acţiune va continua până când Căpitanul va reveni din nou în centru.  

 

Animaţia socio-educativǎ 

În functie de proiectul pedagogic, proiectul de animatie este realizat de catre echipa de 
animatori. Acesta propune un pachet variat de activitati specifice care corespund cerintelor cuprinse 
in proiectul educativ si cel pedagogic. 

Proiectul de animatie are urmatoarea structura: 
- Tema. 
- Obiective. 
- Caracteristicile beneficiarilor. 
- Locul si data desfasurarii. 
- Timpul acordat activitatilor. 
- Activitati propuse. 
- Desemnarea responsabililor pentru realizarea acestora. 
- Stabilirea necesarului de resurse pentru indeplinirea obiectivelor. 
- Evaluarea activitatii. 
- Accesul la informatii si schimbul de informatii. 

Metoda Scout 

Metoda scout - o formă de educaţie non-formală testată şi cu rezultate de succes pe parcursul a 
peste 100 de ani de cercetăşie (1907 – prezent). pentru a atinge scopul cercetăşiei, membri voluntari 
adulţi (liderii) folosesc în activităţile cu copiii şi tinerii un sistem educaţional format din 7 elemente 
îmbinate:  

          1. Educaţia prin acţiune (learning by doing)  

          2. Cadrul simbolic   

          3. Sistemul de progres personal    

          4. Natura 

          5. Legea şi promisiunea cercetaşului   

          6. Sprijinul adulţilor    

          7. Sistemul patrulelor  
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
SĂRBĂTORIM CENTENARUL - 1 DECEMBRIE, 

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
 
 

INIŢIATOR PROIECTULUI: 
Prof. în înv. primar: RADU GABRIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 17, GALATI 
 
 
 

 

 
 
Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.” 

                                                              Mihail Sadoveanu 
TITLUL PROIECTULUI: „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” 
LOC DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnaziala Nr.17, Galati 
     - sala de clasă 
DURATA ACTIVITĂŢII: 19 noiembrie 2018 – 29 decembrie 2018) 
GRUPUL ŢINTĂ: 13 de elevi ai clasei Pregătitoare C  
PARTENERII PROIECTULUI: Părinţii elevilor 
               Directorul şcolii 
                                                    Prof. responsabil cu activitatea educativă 
Argument 
Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o 

semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări 
istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul 
istoric al poporului nostru,  pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru 
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personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva 
din subiectele pe care le abordăm  cu ocazia acestui eveniment.  

Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum 
este obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai 
îndepărtate. 

 Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie 
cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, 
poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi 
eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

OBIECTIVE CADRU: 
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul 

spiritual al poporului român; 
 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor  strămoşilor noştri şi  mândria faţă de 

trecutul istoric  al acestor meleaguri şi oameni; 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 
 să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit; 
 să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri; 
 să utilizeze metode simple metode şi unelte simple în realizarea activităţii practice 

propuse; 
 să intoneze cântecele  acompaniaţi de invatatoare; 
 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite ritmuri; 
 să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare; 
RESURSE:  
UMANE:  învățătoare, părinţi, elevii din clasele pregătitoare 
MATERIALE: planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din zona 

noastră, steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, inimă ipsos, acuarele, PPT, sârmă 
plușată, plastilină 

METODE, TEHNICI  ŞI PROCEDEE: 
Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca 

independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia 
EVALUAREA 
Prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale a României 
Portofoliul proiectului 
 

Programul activităţilor 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
Loc de      
desf 

Termen 
Responsa 
bil 

1  Evocarea evenimentului în 
picturǎ, realizarea unei expoziţii 

Sala de 
clasǎ 

19-29.11. 
2018 

Radu 
Gabriela 
 

2  Confecţionarea farfurii, flori 
tricolore din sârmă plușată 
de ecusoane și silueta din linguri de 
lemn 

 Realizarea unor lucrări din 
materiale sintetice – hârtia. 
 

Salǎ de 
clasǎ 

19-29.11. 
2018 

Radu 
Gabriela 
 
 

3 Măndria de a fi român 
 Învǎţarea unor cântece şi 

poezii dedicate zilei de 1 Decembrie 
            

Sala de 
clasǎ 

22.11. 
2018 
 

Radu 
Gabriela 
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4 În zi de sărbătoare 
 Prezentarea unui program 

artistic închinat Zilei Naţionale 
 Prezentarea unor cântece şi 

poezii (Program artistic)   
 

Sala de 
clasa 
 

29. 11. 
2018 

Radu 
Gabriela 
 

              
Consilier educativ,                                   

  Coordonator proiect, Prof. Radu Gabriela 
Director 
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SPORT ÎN AER LIBER – AVANTAJE 
 
 

Profesor Radu Iulia Ana 
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Oradea 

 
 
 
Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului. Într-o 

epocă în care televizorul și calculatorul domină din ce în ce mai mult viața copilului și îl atrag în 
plasa sedentarismului, activitățile în aer liber sunt o fărâmă de speranță la care merită să apelezi 
pentru a crește un copil falnic și sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât și mental! Joaca în aer 
liber dezvoltă copilului o mulțime de abilități noi, complet diferite de cele pe care le dobândește din 
joaca în spații închise! 

Beneficiile fizice ale jocului în aer liber sunt cele mai numeroase pentru dezvoltarea copilului. 
Petrecerea timpului în aer liber încurajează, înainte de orice, practicarea multor tipuri de activități, 
care se dovedesc esențiale pentru creșterea lui armonioasă. 

Jocul în aer liber oferă copilului oportunitatea de a alerga, de a se plimba, de a face mișcare. 
Există o mulțime de jocuri pe care le pot practica copiii în aer liber și care au un rol esențial în a-l 
menține activ și sănătos. 

În mare, copiii care se joacă frecvent în mijlocul naturii se dezvoltă mai armonios din punct de 
vedere fizic decaât cei care petrec majoritatea timpului în scaun la calculator sau pe canapea, cu 
ochii în televizor. 

Activitatea fizică și jocurile care se practica în aer liber au un impact puternic și asupra 
dezvoltării lui emoționale și sociale, dar și asupra comportamentului lui. Jocul în aer liber ajută 
copilul să își faca prieteni noi și să-și dezvolte viața socială. Este un instrument puternic de 
socializare. O viață socială bogată a copilului contribuie la creșterea stimei și încrederii de sine, 
esențiale pentru dezvoltarea lui emoțională. 

În plus, învață cel mai bine să coopereze cu alți copii și să înteleagă ce este spiritul de echipă din 
jocurile de grup care au adesea loc în aer liber. 

Joaca afară, în aer liber, încurajează copilul să își dezvolte imaginația și creativitatea, să își 
asume riscuri și responsabilități, să găsească singur soluții sau strategii și să descopere plăcerea de a 
face anumite lucruri. 

Activitățile făcute de copii în mijlocul naturii se dovedesc a fi cel mai puternic remediu 
antistres. Alergarea și petrecerea timpului în aer liber contribuie la redarea unei stări de relaxare și 
destindere, esențiale pentru sănătatea lui emoțională.  

Nu contează vârsta (de la mic la mare), toată lumea poate lua parte la acest miracol numit sport, 
de pe urma căreia sănătatea noastră are doar de câștigat. 

Oamenii care practică sportul în mod regulat prezintă un risc scăzut de boli cardiovasculare, boli 
cronice, diabet sau unele forme de cancer. Exercitiile fizice de asemenea cresc încrederea în sine, 
îmbunătățesc calitatea somnului, reduc stresul și depresia, cresc buna dispoziție și energia, luptă 
împotriva Alzheimerului și a demenței. 

Printre avantajele sportului în aer liber se mai numără și arderea caloriilor, problema obezității 
fiind binecunoscută pe tot mapamondul. Cu cât te antrenezi mai mult cu atât vei fi mai în formă. 

Expunerea la aer curat este un alt avantaj care trebuie să-l iei în calcul. Spre deosebire de sala de 
fitness sau de sport, unde ești izolat între patru pereți și ești invadat de izul de transpirație, nivelul 
de aer din exterior este de două ori mai curat. 

Un alt avantaj al sportului în aer liber este împiedicarea îmbătrânirii premature. Introdu în rutina 
zilnica a copilului puțină mișcare pentru ai prelungi durata de viață. 
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Impactul pe care îl au sportul și activitățile fizice este mai mult decât cel fizic. În timpul unui 
joc sau a unei sesiuni de exerciții fizice, creierul tău eliberează anumiți hormoni 
cerebrali(endorfine) care îți dau o stare de bine, de relaxare. 

Dacă pur și simplu copilul duce o viață sedentară și timpul e inamicul numărul unu fă-ți loc în 
agendă măcar 30 de minute în fiecare zi și înlocuiește timpul petrecut în fața televizorului sau al 
calculatorului cu o partidă de mișcare în aer liber. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Raţă G, Raţă Gh, Educaţia fizică şi metodica predării ei, Ed. Pim, Iaşi, 2008 
Mârza – Dănilă, D, Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic, 2011 
Cerghit I, Metode de învăţământ, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

prof. Radu Luchian-Marius 
Șc. Gimn. Lunca, structura Blăgești, Pașcani 

 
 

Este evident că activitățile extracurriculare au un impact asupra performanței academice și a 
educației încă de la începuturile lor. Întrebarea este, care sunt activitățile extracurriculare care 
afectează performanța academică astăzi?  Au fost efectuate studii de evaluare a efectelor 
activităților extracurriculare specifice asupra performanțelor școlare. Scopul acestor studii a fost de 
a determina dacă este sau nu adevarat că activitățile în care elevii aleg să participe au un efect 
asupra performanței lor școlare. Multe activități extracurriculare s-au dovedit a fi benefice în 
construirea și consolidarea realizărilor școlare, chiar dacă activitățile nu sunt în mod evident legate 
de discipline școlare.  

Muzica, implicarea părinților, sportul, toate acestea au o influență asupra modului în care copiii 
evoluează academic. Modul în care copiii aleg să-și petreacă timpul liber poate afecta performanța 
școlară. Un studiu realizat de Departamentul de Educație din SUA a arătat că elevii care participă la 
activități extracurriculare au trei ori mai multe sanse de a avea o medie mai mare decât studenții 
care nu participă la activități extracurriculare. În plus, analizele au arătat că, indiferent de originea 
elevilor și realizările anterioare, activitățile de voluntariat și activitățile extrașcolare au  influențat 
pozitiv clasele de elevi“. 

De la introducerea școlilor publice, copiii au fost întotdeauna încurajați să participe la un anumit 
tip de activitate fizică sau de a se implica într-un anumit tip de activitate extracurriculară, cum ar fi: 
sporturile școlare, cor, diverse cluburi. Tendinţa de a încuraja elevii să participe la activități 
extrașcolare într-adevăr a început să crească la începutul anilor 1900. Recent, cercetătorii din 
educație au adoptat o perspectivă mai pozitivă în ceea ce privește elevii care participă la activități 
extrașcolare. Marsh și Kleitman (2002) au remarcat un impact pozitiv în rezultatelor elevilor 
implicați în activități extracurriculare. 

Elevii ar trebui încurajati să se angajeze în activități fizice în timpul pauzei în timpul zilei de 
școală. Pe măsură ce elevii cresc mai mari, importanța activității fizice crește.  Potrivit Medline Plus 
(2010), copiii au nevoie de cel puțin o oră de activitate fizică în fiecare zi. Aceasta va permite 
copiilor să se simtă mai puțin stresati, să se simtă mai bine ca oameni, să se simtă mai pregătiți să 
învețe în școală, să păstreze o greutate sănătoasă, să construiască corpuri sănătoase, și să poată 
dormi mai bine noaptea. Pe lângă faptul că sunt activi fizic, sportul va învăța pe copii să dezvolte 
abilitățile motorii fundamentale. Potrivit unui studiu efectuat de Clinica Mayo (2010), sportul 
pentru copii ajuta la prevenirea obezității. De asemenea, un studiu efectuat pe parcursul mai multor 
ani în Suedia a arătat că un lot de copii care a desfășurat activități fizice de două ori mai mult timp 
decât alt lot a avut o densitate osoasa mult mai mare, reducându-se astfel riscul de apariție a 
osteoporozei.  

Există multe activități care sunt corespunzătoare vârstei tuturor copiilor. Este important de a 
oferi copiilor o gamă largă de opțiuni. Pe măsură ce cresc mai mari și mai maturi, copiii vor selecta 
sporturile și activitățile care le plac cel mai mult. Aceste activități vor oferi beneficii copiilor în 
interiorul și în afara școlii. Această implicare în activități extracurriculare va ajuta elevii de-a lungul 
carierei lor educaționale și în viața lor ca adulți. Ei vor învăța obiceiuri pozitive pe care le vor 
dezvolta pentru toată viața. Elevii care participă la activități sportive prezintă o rată mai scăzută a 
obezității în comparație cu alte persoane care nu participă la acestea. Aceste persoane arată, de 
asemenea, o mai bună de sănătate generală și capacitatea de a lua decizii personale mai 
bune. Persoanele active  fizic învață obiceiuri alimentare mai bune. Aceste obiceiuri conduc la o 
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viata mai sănătoasă de  zi cu zi. Elevii care rămân mai sănătoși au mai multă energie pentru a se 
dedica activităților lor și studiilor școlare. Studiile arată că elevii care sunt implicați în activitati de  
educație fizică, muzică sau arte au note mai mari decât elevii care nu se implica in astfel de 
activități.  

Participarea la activități de acest gen poate arata elevilor moduri care vor promova succesul 
educațional. Când au succes, ei se simt pozitivi față de ei înșiși. Ei pot vedea, de asemenea, 
beneficiile practicării sportului atunci când se bucură de succes. Acestea sunt obiceiuri pe care 
acești elevi vor continua să le dezvolte și în  viața lor de adult. Ei învață etica de muncă sănătoasa, 
care le va ajuta pentru restul carierei lor școlare și mai târziu în viață. Sportul, de asemenea, poate 
să conducă la obiceiuri sănătoase prin încurajarea copiilor să rămână în formă și pentru a evita 
consumul de droguri și alcool.  

Copiii pot învăța, de asemenea, modalități sănătoase de a construi relații pozitive cu adulții prin 
intermediul activitatilor după programul școlar.  Studiile arată că elevii sănătoși au note mai mari 
decât alți elevi care nu dezvolta obiceiuri sănătoase. Beneficiile personale includ și managementul 
timpului și echilibrul în viață.. Studiile arată că elevii care participă la activități extracurriculare au 
medii mai mari, absenteism mai redus, aspirații de învățământ superior, și a crescut numărul 
elevilor admiși la facultate. 

Există, de asemenea, mai multe activități extrașcolare non-atletice la dispoziția 
studenților. Elevii pot participa la fanfara, corul, orchestra, și artă culinară. Studenții se pot înscrie, 
de asemenea, cluburi sponsorizat de școală, inclusiv: clubul de matematică, club de șah, club de 
ping-pong, club de carte, club de limbi străine, club de teatru, club de dezbatere. 

Acestea sunt activitățile care au capacitatea de a uni întreaga comunitate școlară prin 
interacțiunile dintre elevi, profesori, părinți și membri ai comunității. Programele sănătoase și de 
succes vor duce la obținerea de performanțe mai bune în clasă.  
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TRADIŢIILE-RĂDĂCINILE NEAMULUI MEU 

 
 

Radu Luminița 
 

 
B.1. Titlul proiectului: TRADIŢIILE-RĂDĂCINILE NEAMULUI MEU  
B.2. PROIECT SOCIAL 
B.3. Domeniul cultural–artistic, folclor, tradiţii şi obiceiuri 
B. 4. Ediția nr. 2 
B.5. Număr participanţi la proiect: 100 
A. REZUMATUL PROIECTULUI  
Ca orice început şi acesta este unul greu, în care atragerea membrilor comunităţii spre cultură se 

confruntă cu reticenţa datorată indelungatei lipse a activităţilor de acest fel. 
Trebuie să învăţam să cunoaştem, să iubim şi să promovăm imaginea locului în care trăim, 

cultivând patriotismul local.  
Promovarea patrimoniului etno-cultural, natural şi istoric are un rol deosebit prin prisma 

importanţei sale în dezvoltarea turistică a zonei şi va accentua sentimentul apartenenţei locului, 
tradiţiilor şi tezaurului pe care comunitatea il deţine. 

Proiectul se doreşte a fi o posibilitate de a face cunoscute fapte de cultură autohtonă, de a da 
frâu liber imaginaţiei creatoare a elevilor, încurajându-i şi punându-i faţă-n faţă cu ceea ce înseamnă 
fenomenul de multiculturalitate. 

a. Număr de elevi: 100 
      Număr de cadre didactice implicate: 16 
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi 
Elevii claselor V – XII de la: 
 Liceul Teoretic Nicolae Iorga Nehoiu  
 Şcoala Gimnazială Siriu 
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
În luna noiembrie, va avea loc prezentarea ediției anterioare, după ce, în prealabil, elevii au 

primit sarcina de a prezenta povestea localității lor. 
În preajma sărbătorilor de iarnă, locuitorii plaiurilor nehoiene se pregătesc să-i găzduiască, după 

tradiţie, pe colindători. Cu această ocazie va avea loc prima activitate din proiect, cu titlul 
SĂRBĂTORILE DE IARNĂ – SALBĂ DE DATINI STRĂBUNE. De asemenea, la GPP MICUL 
PRINȚelevii Liceului Teoretic Nicolae Iorga Nehoiu vor desfășura o activitate constând în 
dramatizări prin care vor valorifica tradițiile locale. Totodată, cadrele didactice implicate îi vor 
anunţă pe elevi ca în perioada decembrie – iunie va continua  proiectul educaţional, cu tema  
TRADIŢIILE-RĂDĂCINILE NEAMULUI MEU. 

Alte activități: 24 februarie- NEHOIU – O MICĂ ARCADIE ; 13 aprilie - DE PAŞTE ÎN 
CASA BUNICILOR; 1 Iunie-CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ- SUFLET DE COPIL; 14 
iunie, 2016  SĂ CULEGEM ROADELE MUNCII NOASTRE! 

Descrierea activităţii principale. 
În perioada noiembrie - iunieelevii vor avea de cercetat tradiţiile şi obiceiurile locale pe care le 

vor sintetiza într-o broşură. 
c. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă: 
Copiii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării. Prin derularea 

activităţilor se va crea un climat de înţelegere, toleranţă, comunicare empatică. 
D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
D.1. Argument justificare, context: 
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Într-o lume ce tinde spre globalizare,câtă importanţă mai au tradiţiile şi credinţele populare?Ne 
asumăm  sărbătorile altora, uitându-le pe ale noastre, inversăm ordinea valorilor, considerând că ale 
altora sunt mai bune. Ne bucurăm de Crăciun şi de Paşte doar pentru că avem mai multe zile libere, 
nu pentru frumuseţea acestor sărbători. 

Oferim mărţişoare, ferindu-ne uneori să le purtăm, doar pentru că aşa se cere. Facem paradă pe 
1 Iunie şi ne înfăţişăm la orfelinate, cu ajutoare, uitând că poate în fiecare zi ar trebui să-i 
sărbătorim pe copii. Ascultăm la nesfârţit melodiile în vogă, dar fredonăm „Deşteaptă-te, romăne!” 
doar la meciuri. 

Poate ca în tot iureşul vieţii, ar trebui să reevaluăm tradiţiile, istoria locală şi credinţele 
populare. Doar ele ne pot salva identitatea şi ne pot ajuta să nu ne pierdem rădăcinile. Poate aşa dăm 
o şansă istoriei locale, tradiţiilor care oglindesc specificul naţional. 

Este evident că tradiţiile se pierd tot mai mult, după cum adevărat este că asta nu se întâmplă de 
ieri, de azi. E un proces lung care a început poate atunci când prinşi în vâltoarea de zi cu zi a vieţii, 
nu ne-am mai găsit răgazul să ascultăm cântecul din fluier al bunicului, nici povestea cu feţi-
frumoşi a bunicii. De hora din sat ce să mai spunem? Am adoptat, deci, obiceiuri noi, care nu ne 
răpesc prea mult din timp sau care ne dau senzaţia că suntem în pas cu timpul. Oare cu cine se vor 
identifica generaţiile viitoare, dacă vor muri tradiţiile? Unde-şi vor căuta rădăcinile? Pentru că, 
renunţând la tradiţii, întreba-i „de-ai cui sunt?” nu vor putea să spună ca marele Creangă: „ sunt de-
a lui Ştefan a Petrii”.  

Aceste argumente au fost suficiente pentru a ne determina să-i îndemnăm pe elevii noştri să-şi 
redescopere rădăcinile. Munca a început printr-o mică provocare la o muncă de cercetare. Copiii au 
primit sarcina de a-şi face arborele genealogic. Răspunsul lor a venit mai mult decât promt. Clasa s-
a umplut de poze cu bunici şi mătuşi, de bileţele cu nume şi copaci decupaţi şi lipiţi. Astfel, fiecare 
era mândru să descopere că în familia lui era un Ion ori vreun Gheorghe care a murit pe front, sau 
care a fost cândva fruntea satului- primarul. 

Noi, dascălii, trebuie să găsim prilejuri şi mijloace de a face să crească acest sentiment de 
mândrie faţă de locurile natale şi, indirect, faţă de ţară. Dacă vom putea să folosim aceste 
sentimente născute în inimile lor, copiii noştri vor creşte cu bucuria că şi ei sunt parte din ceea ce le 
spunem că este „poporul român”. 
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MUZEUL,  UNIVERS EDUCATIV 
 
 

RADU MANUELA RAMONA 
GRADINITA CU P. P. NR. 28, BRASOV 

 
 
 
PROIECT DE PARTENERIAT 
Muzeul - univers educativ 
 
 “Omul este o piesă de muzeu unică. Unele piese sunt ciobite, altele sparte, acelea sunt false... 

amestecaţi, iese muzeul vieţii, care este un izvor de cunoaştere.” 
- Maria Brânduşa Dimciu 
 
GRADINITA CU P. P. NR 28, BRASOV                                  
MUZEUL  JUDEŢEAN DE ISTORIE BRAŞOV 
 
DENUMIREA PROIECTULUI: 

      „Muzeul – univers educativ” 
 
PARTENERI: 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 28 – Brasov 
Muzeul Judeţean de istorie Braşov 
 
GRUP TINTA: 
Educatoarele: Dumitrascu Cătălina, Radu Ramona si prescolarii Gradinitei nr 28, Brasov 
Parintii 
 
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI 
Decembrie 2017 – Decembrie 2018 

 
NOTA DE PREZENTARE 
Proiectul se adresează copiilor preşcolari, aflaţi într-o etapă importantă de trecere de la 

activităţile centrate pe joc, spre cele centrate spre activitatea de învăţare. 
Muzeul prin activitatea specifică, prin piesele păstrate şi expoziţiile sale oferă copiilor de vârstă 

preşcolară un alt orizont al cunoaşterii, permite contactul direct, palpabil cu istoria. 
Pe parcursul a cinci întâlniri ne propunem familiarizarea copiilor cu muzeul ca instituţie, 

cunoaşterea specificului, a rolului acestuia, prin joc, comunicare şi activităţi practice. 
 
ARGUMENT 
Muzeul are ca obligaţie morală să educe publicul, devenind astfel un mijloc de învăţare pentru 

acesta. 
Rolul educativ al muzeului începe să prindă viaţă când interesul publicului pentru această 

instituţie ajunge să coincidă cu interesul muzeului pentru public .  
Educaţia este sufletul unei societăţi, transmis din generaţie în generaţie. 
Tezaurul este “cheia” ce deschide calea spre fericirea şi dăruirea poporului. Valoarea şi averea 

unui popor sunt tradiţiile. Ele sunt ca temelia unei case. Comorile păstrate în zilele noastre le vom 
transmite generaţiei viitoare. 

Pentru ca  aceste valori să fie cunoscute şi de  copiii  am considerat ca fiind util  să stabilim un 
proiect de parteneriat educational ci Muzeul  
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SCOPUL PROIECTULUI  

Îmbogăţirea cunoştinţelor şi noţiunilor  despre muzee şi trezirea interesului pentru cultură, 
formarea şi dezvoltarea gustului artistic şi estetic, cunoaşterea şi preţuirea valorii patrimoniului, 
formarea unei atitudini pozitive faţă de valorile naţionale şi implicarea în viaţa comunităţii a 
preşcolarilor. Cunoaşterea şi valorificarea elementelor de istorie locală. 

OBIECTIVE GENERALE  
Privind copiii implicaţi în proiect:  
- Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între preşcolari;  
- Stimularea imaginaţiei, a creativităţii, a spiritului de competiţie;  
- Însuşirea unor norme de comportament eco-civic;  
- Valorificarea valenţelor creative ale preşcolarilor; 
- Fomarea unor deprinderi de comportare civilizată la vizitarea unui muzeu. 
 
Privind cadrele didactice:  
- Realizarea unui management eficient la nivelul grupei şi a unei comunicări optime grădiniţă – 
familie - comunitate. 
 
Privind părinţii şi ceilalţi parteneri educaţionali:  

- Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva 
dezvoltării spiritului de comunicare, prietenie, toleranţă, acceptare în relaţia cu persoanele din jur;  
- Creşterea implicării acestora în acţiunile promovate de grădiniţă pentru crearea unui mediu 
familial şi social pozitiv, sănătos.  
 
 RESURSE UMANE 
           preşcolarii grupei mari si grupei pregatitoare din Grădiniţa nr 28, Brasov 
           părinţi 
           cadrele didactice 

    experti de la Muzeul Judeţean de istorie Braşov 
 

REZULTATE AŞTEPTATE: 
 Cunoaşterea unor obiceiuri şi tradiţii specifice mai multor zone din Transilvania, 

reflectate în activităţi şi evenimente speciale; 
 Stabilirea si consolidarea de relatii de prietenie si colaborare intre grupuri; 
 Formarea abilitatilor de investigare si observare, cultivarea spiritului civic; 
 Dezvoltarea imaginatiei creatoare; 
 Promovarea rapoartelor de colaborare; 
 Schimbarea mentalitatii prescolarilor in cadrul relatiilor inter si intrapersonale 

asumandu-si diferite roluri...ganditorii - vor reflecta la actiunile lor si vor face conexiuni 
intre cunostintele noi si cele anterioare...ascultatorii – vor invata sa focalizeze atentia şi să 
devină auditori activi şi atenţi în public...organizatorii - vor planifica activităţile asumându-
şi răspunderea pentru propriile decizii...parteneri-vor invata sa aiba incredere reciproca. 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 Materiale didactice 

 Softuri educaţionale  

 Internet                         
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EVALUAREA 

 Dialog 

 Chestionare 

 Rapoarte de activitate 

 Analiza modului de implicare a educatoarelor şi părinţilor în derularea proiectului. 

 Diseminarea experienţei pozitive. 

 Expoziţie cu lucrările copiilor reprezentând creaţii ale acestora     
 

 
METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU  

 ascultarea activă, jocuri de îndemânare, vizite, plimbări, acţiuni de ecologizare.  
- întâlniri cu muzeografi; 
- organizarea unei expoziţii pe teme de istorie locală. 
 
PARTENERI 
 
GRĂDINIŢA CU PP NR. 28 BRAŞOV cu sediul în Braşov, str. Albăstrelelor, nr. 10 Bis 

reprezentat prin director Radu Ramona 
 
MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE BRAŞOV cu sediul în str. Nicolae Bălcescu nr.67, 

Braşov, reprezentat prin manager Nicolae Pepene 
 
 
 
GRĂDINIŢA CU PP NR. 28 BRAŞOV       MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE BRAŞOV 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
 

Prof. Radu Ramona, 
Șc. Gim. ,,Anton Pann,, Rm. Vâlcea, Jud.Vâlcea 

 
 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.  

Promovarea exemplelor de bună practică din domeniul educaţiei şi cercetării psiho – 
pedagogice, cunoaşterea şi valorificarea metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului 
educaţional. Optimizarea calităţii educaţiei se poate realiza prin demersuri didactice interactive , 
centrate pe elev, cât şi prin includerea competenţelor de relaţionare interculturală în implementarea 
curriculumului formal şi nonformal la nivelul învăţământului.  

Temele abordate îşi propun tratarea problematicii actuale a învăţământului în contextul 
asigurării standardelor de calitate in educaţie. Totodată, creşterea calităţii procesului educaţional 
este complet prin dezvoltarea şi promovarea potenţialului activităţilor educative extraşcolare ca 
modalitate complementară de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate şi 
îmbunătăţirea activităţilor instructiv - educative din învăţământul contemporan. 

Transformările importante intervenite în dezvoltarea societăţii afectează într-o măsură 
importantă şi viaţa şcolii. Cererea crescândă de educaţie, educaţie permanentă, integrarea 
învăţământului cu cercetarea şi producţia, obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, 
structura, metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari pe care 
societatea i le pune în faţă.  

Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe, pot fi îndeplinite 
numai cu un personal devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu valoroase calităţi personale şi 
profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina formativă ce revine personalului didactic în 
educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor. Inversarea de accent de pe 
informativ pe formativ, nu poate fi realizată doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate, 
întrucât reclamă o reconsiderare a întregului sistem de învăţământ şi în special o subliniere specială 
a locului şi rolului profesorului în acest sistem, el fiind specialistul care participă la formarea 
cadrelor pentru toate sectoarele de activitate.  

Fiecare educator, învăţător şi profesor din întregul sistem de învăţământ, trebuie să fie atât un 
bun specialist în domeniu, cât şi un bun educator. Numai îmbinând aceste două calităţi, cadrele 
didactice îşi vor îndeplini în bune condiţii sarcina de înaltă responsabilitate şi onoare în formarea 
tinerei generaţii. A reveni mereu asupra rolului şi funcţiilor profesorului, înseamnă a încorpora noile 
achiziţii ale cercetării pedagogice şi a preciza domeniile şi direcţiile de competenţă ale acestuia.  

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor. Cu 
toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi păstrează numeroase 
prerogative în acest domeniu, el fiind principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de la 
imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă.  

Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor cercetări de pedagogică, 
psihologie, pedagogică şi de sociologia educaţiei, urmărindu-se ridicarea eficienţei activităţii 
pedagogice în general şi a profesorului în special. Sporirea funcţiei profesorului de confident, 
consilier, transmiţător al valorilor culturale, a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat 
interdependenţele.  

Multe cercetări pedagogice analizează procesul de învăţământ, rolul şcolii şi al profesorului în 
condiţiile societăţii, influenţându-le orientarea.  
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Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul profesorului, care a îmbogăţit domeniul 
didacticii sunt: personalitatea sa; rolul şi funcţiile sale; comunicarea şi relaţiile cu elevii; pregătirea 
şi perfecţionarea; eficienţa activităţii sale 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat.  

Profesorii caută soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, 
cât a avut de învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au 
recunoscut că este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa 
școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea 
activităților extrașcolare? De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate 
având ca scop învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste 
activități, care cuprind domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și 
abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate.  

Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după 
ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile 
necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea 
înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

Ca profesor, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din mai multe 
perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasa a V-a, 
se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui în lupta 
cu răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de curaj, demnitate, 
frumusețe fizică și morală.  

Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul orelor extrașcolare o prezentare a 
aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să propună soluții prin care să îndrepte 
răul, aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de la această specie literară, elevul este 
pus să contureze un CV imaginar al unui personaj negativ sau al unui personaj pozitiv. Pornind de 
la schițele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și apoi se realizează o 
dezbatere amplă pe teme bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete în care ei vor fi 
personaje din opere și vor dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în anumite situații. Un succes 
deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase.  Elevii au 
selectat fabula preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de personaj.  

Concursul a fost unul deosebit, au fost premiați cei mai buni elevi. După concurs s-au 
valorificat  anumite teme din care elevii să învețe cum ar trebui să se comporte civilizat și adecvat 
în mai multe situații. Prin fabule se critică defectele omenești cu scopul de a le îndrepta. 
Valorificând învățătura fabulei, morala, elevii învață să aprecieze anumite valori: cinstea, dreptatea, 
modestia, onestitatea.  La aceste activități deosebite pot participa și părinții, pot ajuta la crearea 
decorului în care elevul să performeze sau pot fi simpli invitați. Aceste texte literare contribuie la 
formarea personalității elevilor, la conturarea unor valori morale pe care să și le însușească pe 
viitor. În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.   

Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. 
Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate 
din moși strămoși. O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român 
vibrează la tot ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile 
naționale învățăm să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului 
neamului nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul 
și pe cei de lângă ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru 
elevii îl află indirect din aceste activități.  
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O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal.  

Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu 
imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță.  

 
Bibliografie: 
 
Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu. Editura 

Emia, 2011, 
Pavelescu, Marilena,  Metodica predării limbii și literaturii române. Editura Corint, 2010, 

Stoica, Marin, Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru, 2002, 
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Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea armonioasă a copilului 
 
 

Prof. Radu Rodica,  
Grădiniţa Nr. 35, București 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
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unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
Bibliografie: 
 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007; 
Ionescu M.,Chiş V. – “Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
Lazăr V., Cărăşel A., “Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE    
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor Rădulescu Maria Melania,  
Liceul teoretic „Little London” 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”Maria Montessori 

 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

 
Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială  începând cu învăţătorii  în 

scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor 
societății în care se trăiesc. 

 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

 
În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 

autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

 
Activităţile extraşcolare îi ajută pe copii să îşi dezvolte abilităţile de comunicare şi socializare, 

de observaţie, de dezvoltare a culturii, memoriei si imaginaţiei. Scopul acestor activităţi în educatia 
copiilor este esenţial: deprinderea de obiceiuri pozitive care să îl ajute în timp pe copil să se 
descurce singur, în orice situatie, să se poata adapta la orice provocare.  

 
Activiăţile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare si pot ajuta la 

dezvoltarea si explorarea anumitor înclinaţii si aptitudini. Atmosfera relaxantă din cadrul acestor 
activităţi, ajută la îmbinarea utilului cu plăcutul în timp ce antrenează copiii în activitati cât mai 
variate, diferite de metoda clasica de învăţare.  

 
Nu sunt de neglijat nici activităţile sportive ce îi ajuta pe copii să aibă o viata mai ordonată, să 

adopte un anumit program pe care să-l respecte zilnic, un regim alimentar si un stil de viată sănătos. 
Activităţile creative cum ar fi muzica sau dansul îi ajută să-si dezvolte imaginaţia şi abilitătile de 
comunicare. 
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TEACHING ENGLISH THROUGH DRAMA 
 
 

RADUT ALINA - profesor limba engleza, 
Scoala Gimnaziala Sadova, jud. Dolj 

 
 
After  more than ten years of experience in teaching English and after many years of myself 

studying this language, I  came to the conclusion that by simply presenting a lesson to the students 
is just not enough.  

We live in a world in which studying and communicating in a foreign language is essential; it is 
almost a ”must” as my students usually say. 

English became a natural part of our lives and it is found almost everywhere: media, shopping, 
advertising, traveling, the internet, at our workplace, in many institutions and even at home when 
we want to use the new things we bought and we discover that they are labeled in English. 

Speaking and understanding English gives young people great advantages nowadays. For 
example, when they look for a job speaking English is compulsory for almost every job, even if it is 
not very important, well paid or highly recommended. 

English is used by young and older people on the internet, when they talk with their friends 
from different countries, not necessarily England or America. When people talk on the internet and 
they do not understand each other’s native language, the second choice is definitely English. 

That is why students should not learn English just because it is part of ”curricula”, but because 
of its significance in their future. For this reason, English teachers should help and encourage 
students to learn this both fascinating and enormpusly useful language.      

In teaching English or any other foreign language, traditional methods such as teacher-centred 
instruction are nowadays seen as outdated. Today’s methodology preaches engaging activities 
which keep the students focused but let them also enjoy their lesson and like their education at the 
same time. 

Drama is a newly-fashioned method of teaching foreign languages and especially English and I 
consider this method appropriate both for young students (8-12 years old) and for older students 
that graduate from high school. 

Drama integrates students that are not very keen on school but enjoy classes that offer multiple 
activities such as role-play or theatre plays. This kind of students can discover new abilities such as 
acting or creating their own scenes; they can find new friends in their classroom, among their 
colleagues or students from other schools. Students may realize that school is not their ”number one 
enemy” and school can be fun, too. 

Drama can help breaking down the barriers between students of different ages, different social 
classes, different religion or sex. But it can also help creating a friendship between teachers and 
students; students may discover that ” the Mrs” or ”the Mr.” is not such a bad person or he\she can 
communicate freely, without imposing rules all the time or demanding enormous homework every 
day.   

Drama can give confidence to shy students, to students who cannot communicate very well with 
the others, feeling insecure or rejected.  

Drama is also used in teaching English because it is considered that it gives space to the learners 
who can direct their learning and learn thus how to be autonomous. 

The lesson in which the teacher uses drama as a method of teaching English is much more 
attractive, active and diverse. 

In fact, what is drama? How can we define it? How can we recognize  it? 
“Drama is above all doing” says Wessels1. We know it from our every day life, we see and 

recognize  it even in our own behavior  – when we broke the window during the childhood and told 
                                                 
1 Drama(resource book for teachers) , Charlyn Wessels, 1987 
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mum that it was not our fault, someone else did it; when we forgot to do our homework and we said 
that we were extremely sick. 

Now I can recognize my own little actors at school when they say innocent lies such as ” My 
dog ate my homework” or ” I had my homework this morning but now I can not find my 
notebook”. 

Briefly speaking, drama is something extremely natural to us that we all engage in our daily life 
when we face different situations, when we simply ”have to!”. 

Drama in education uses exactly the tools used by actors in a theatre play. 
But while in the theatre everything happens for the benefit of the audience, in the classroom 

drama everything takes place for the benefit of the students-learners. 
Drama activities help to relieve of the diffidence and boredom that come from being forced to 

stay passive most of the time. It is a very attractive alternative because it offers a certain context for 
listening and meaningful language production, making the students-learners use their own language 
resources and thus enrich their linguistic abilities. 

Drama involves reading and writing and speaking. It is extremely useful in teaching 
communication skills but also literary works as it offers the students the opportunity to analyse the 
plot, the characters and the style of the play. It also makes the learners become more positively and 
actively involved in the text. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 
 

Răduț Elena Luminița,  
Școala Gimnazială Scaeşti, judeţul Dolj 

 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să stim cum va fi lumea 

lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 

 
Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formare a personalității copiilor 

noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 
contact direct cuobiectele și fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Exemple de activități extrașcolare: Vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case 
memoriale; Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive; Excursii și 
tabere școlare; Spectacole; Plimbări, excursii, tabere; Serbări și festivități; Concursuri școlare 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi,capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea 
în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie săcuprindă masa de copii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţionalăşi plăcută a timpului lor 
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liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg alactivităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 
Școala Gimnazială nr. 2 Străteni 

Prof. înv primar Raicu Alexandra-Mădălina 
 
 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.  

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

 

Bibliografie:  
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* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
 
 

PROF.   RAICU CARMEN, 
LICEUL  TEHNOLOGIC  BÎLTENI 

 
 
Activităţile extracurriculare sunt denumite de unii cercetători ca fiind „totalitatea activităţilor 

educative planificate, organizate și desfășurate în instituţiile de învăţământ sau în alte spaţii, în 
colaborare cu diverse organizaţii, având scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale 
și desfășurate în afara incidenţei programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu scopul 
completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte 
particulare ale personalităţii acestuia.” Activităţile extracurriculare sunt o modalitate prin care elevilor 
li se pot dezvolta anumite abilități, unele competențe, într-un mod mai puțin rigid, prin folosirea unor 
strategii moderne, a unor abordări pozitive care le stârnesc creativitatea și interesul pentru un anumit 
domeniu. Ele contribuie din plin la dezvoltarea socială și la cea personală a elevului. Deși activităţile 
specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuși ele nu urmăresc 
maxima valorizare a unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în 
echipă, iniţierea și implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de însușire a 
stilului de învățare etc. 

Elevii studiază mult pentru a promova clasa și pentru a obţine note bune la evaluări. Dar sunt oare 
doar studiile importante pentru dezvoltarea generală a elevului? Să presupunem că avem un caz în 
care elevul a obţinut rezultate bune la evaluare, dar nu se poate vorbi despre o dezvoltare deplină a 
lui, care să îl ajute să învingă diferite obstacole și aceste probleme se pot perpetua dincolo de vârsta 
școlară în timpul facultății sau după absolvire, atunci când el aplică pentru diverse locuri de muncă. 
Acești elevi se simt respinși din cauza lipsei unor abilităţi de comunicare, relaţionare etc. Există multe 
alte situaţii cu care ne putem confrunta.  

De exemplu, elevi care sunt foarte studioși, dar care nu sunt interesaţi de sport, asta însemnând 
doar că elevul este inactiv din punct de vedere fizic. În afară de studii, elevii trebuie să fie, de 
asemenea, conștienţi de lumea exterioară lor, de tot ceea ce se întâmplă în jur. Aceasta înseamnă că 
elevii trebuie să exceleze atât fizic cat și mental pentru a face faţă competitivităţii actuale. Notele și 
alte rezultate ale evaluărilor sunt doar o parte a cunoștinţelor necesare pentru a fi promovat în clasa 
următoare, dar activităţile extracurriculare sunt importante, deoarece ele construiesc o personalitate 
completă și complexă, care este cerinţa de bază în educaţia mileniului trei. Există multe tipuri de 
activităţi extra-curriculare, în care elevii pot participa la organizarea lor în școală sau în afara școlilor. 
Școala are menirea de a forma elevii din toate punctele de vedere și nu este doar spațiul în care se 
derulează activitatea didactică.  

Activitățile extracurriculare trebuie să fie privite ca un mod de desăvârșire, de dezvoltare 
emoțională, socială și intelectuală a elevilor. Aceste activități le permit elevilor să descopere noi 
experiențe, practic noi dimensiuni ale vieții reale, să le exploreze și să-și rezolve nedumeririle, le 
permite posibilitatea de a rezolva conflictele, să se angajeze în discuții și de a descoperi noi 
experiențe. Aceste activități sunt ocazia perfectă de a dezvolta relații inter-umane pe termen lung, 
având în vedere că elevii au posibilitatea să participe la cercuri împreună cu alții cu care împărtășesc 
aceleași pasiuni și interese.  

Prin participarea la activitățile extracurriculare de tip sportiv se contribuie la menținerea sănătății 
și la eliminarea unei părți din stresul acumulat în activitățile solicitante din punct de vedere 
intelectual. Deși activitățile extracurriculare, în general, nu sunt absolut necesare pentru acceptarea 
unui CV depus pentru un loc de muncă, ele pot oferi experiențe valoroase pentru cariera viitoare a 
elevilor. 

Aceste activități dezvoltă creativitatea, gândirea critică și capacitatea de a face conexiuni între 
ceea ce se învață la școală și experiența lumii reale, dezvoltă un comportament pozitiv și ajută elevii 
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să-și soluționeze conflictele interioare, care la vârsta adolescenței nu sunt puține. Aceste deprinderi, 
împreună cu abilitățile inter-personale și profesionale pe care le obține elevul sunt valoroase pentru 
aproape orice carieră. Educaţia extracurriculară are un rol foarte important în formarea personalităţii 
elevilor, a dezvoltării armonioase a intelectului acestora, cu alte cuvinte în dezvoltarea personală 
completă a acestora. Îmbinarea educaţiei formale, existentă în școli și licee pe baza programului 
curricular și cea extracurriculară, în unităţi școlare sau în afara acestora au ca scop dobândirea de 
către tineri a cunoștinţelor și competenţelor care să le permită continuarea educaţiei de-a lungul 
întregii vieţi.  

 
Obiectivele specifce activităților extracurriculare sunt:  
 
1 asigurarea unui climat propice dezvoltării abilităţilor de comunicare, de relaţionare și de muncă 

în echipă a elevilor;  
2 dezvoltarea aptitudinilor motivaţionale, ale creativităţii, ale simțului estetic, recunoașterea și 

respectarea valorilor moral-civice;  
3 colaborarea cu alte cadre didactice pentru organizarea unor activităţi inter sau pluridisciplinare;  
4 dezvoltarea capacităţilor de experimentare a unor forme de învăţare care se suprapun sau nu 

modelului tradiţional;  
5 asigurarea unor alternative de petrecere a timpului liber;  
6 experimentarea unor situaţii concrete de viaţă și valorificarea lor;  
7 dezvoltarea unor atitudini pozitive, umaniste, tolerante;  
8 dezvoltarea unei dimensiuni europene a activităţilor prin implementarea unor proiecte în 

colaborare cu alte școli din Europa.  
 
Deoarece activitățile extracurriculare cuprind activități de tip educativ informal, într-un număr 

covârșitor, considerăm că o inventariere a caracteristicilor tuturor activităților extracurriculare este 
aproape imposibil de realizat. Ne vom referi doar la activitățile extracurriculare realizate și 
desfășurate cu implicația si sub controlul școlii.  

 
Astfel, am constatat că activitățile extracurriculare au:  
 
- caracter global deoarece reunesc activităţile extracurriculare organizate atât în incinta 

instituţiilor cât și în afara acestora;  
- rol complementar rolului școlii (numit și caracter formativ); această caracteristică s-a născut din 

nevoia de dezvoltare armonioasă și continuă a elevilor, adică din nevoia școlii de a asigura 
”experienţe care să susţină dezvoltarea în ansamblu a elevilor” (Holland; Andre, 1987). Rolul 
complementar al activităţilor extracurriculare se reflectă și în faptul că ele sunt corelate cu curricula 
naţională și CDSurile, îmbogăţindu-le pe acestea;  

- caracter prospectiv, ce vizează educarea elevilor în concordanţă cu nevoile sociale, „pentru a 
face faţă cerinţelor viitorului, pentru a putea înfrunta și răspunde unor situaţii imprevizibile” (Nicola 
I., 1996, p. 35);  

- caracter social deoarece dezvoltă potenţialul social al tinerilor și se desfășoară de multe ori în 
colaborare cu instituţiile comunităţii locale;  

- caracter dinamic fiindcă activităţile extracurriculare se modelează în funcţie de dinamica socială 
care influenţează și forma de implementare a lor;  

- caracter facultativ (opţional) deoarece elevii nu sunt constrânși să participe, implicarea și 
participarea rămân la libera lor alegere;  

- caracter pluri și interdisciplinar pentru că în realizarea lor nu se urmărește abordarea din 
perspectiva unei singure discipline;  

- caracter holistic deoarece includ parteneriate școală-familie-comunitate; școală-biserică;  
- caracter teleologic fiindcă vizează permanent atingerea unor  finalităţi propuse;  
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- caracter democratic având în vedere că sunt organizate pe baza principiilor democraţiei, dar se 
urmărește și formarea unor comportamente de tip democratic. 

 
În contextul actual al învăţământului românesc, activităţile extracurriculare sunt cele care vin să 

completeze educaţia copiilor și tinerilor noștri, fiind poate cea mai complexă formă de activitate pe 
care o au dascălii la îndemână spre a-și desăvârși munca. Elevii au nevoie ca, pe lângă variatele 
cunoștinţe dobândite în diverse domenii de studiu, să se desăvârșească emoţional și comportamental. 
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Rolul activităților extrascolare 
 
 

Prof. Rajos Andrea 
GPP TOLDI MUN. SALONTA, JUD. BIHOR 

 
 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a copiilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 
de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața preșcolarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le copiiilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

De asemenea, un impact foarte mare in rândul elevilor l-a avut concursul de biciclete, role, 
trotinete, pe care l-am oganizat in cadrul școlii in parteneriat cu Poliția Rutieră. 

În umitatea  noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 
activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale, astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 
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În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 
 

Prof. înv. primar Ralea Mihaela 
Şcoala Gimnazială ,,N. I. Jilinschi” Verneşti 

 
 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. 

De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  
forme. Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul 
didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică 
şi dragoste pentru copii. Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi 
a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de 
verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de 
prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate 
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 
programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări 
sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. 

În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. Activităţile extracurriculare se 
desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, 
obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de  
dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de 
calculator 

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative. 
Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 
sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 
Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Pastelui, a zilei de 8 
Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima 
liber oral, în scris sau prin muzică. 

Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare 
educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică 
îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, 
îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi 
să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă 
eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni 
mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă.              

Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a copiilor de 
vârstă şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor 
piese pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii trebuie să se 
prezinte la un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimularea creativităţii. 

Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea 
gândirii, limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe 
care îl joacă lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional 
cerut şi condiţionat de vârsta micilor şcolari. 

Dintre acţiunile ce au fost practici de succes în şcoală   aş enumera: 
-realizarea unei expoziţii cu vânzarea lucrărilor realizate de elevi, 
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-organizare de serbări, la care au avut un moment artistic , 
-activitate de strângere de fonduri şi dăruire de dulciuri pentru copiii devaforizaţi din 

comunitate. 
Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice  şi a responsabilităţii faţa 

de problemele comunităţii. 
În şcoala noastră, împreună cu profesoara de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi 

extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a 
constatat că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru 
practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-
educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe 
formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permit manifestarea creativităţii de grup, 
a relaţiilor creative.             

Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

  
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Cosmovici, Andrei,  Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi 
2.Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti 
3. Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti 
4. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea 

procesului de învătământ 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
 

Raluca - Teodora Jeleriu 
 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 
adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Pornind de la acest citat, putem să îl menţionăm şi pe pedagogul american Bruner (1970) care 

consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee  corespunzătoare stadiului 
de dezvoltare al copilului. Cu alte cuvinte, activităţile extraşcolare ne pot ajuta în acest caz 
deoarece satisfac nevoile de cunoaştere, capacitatea de creaţie şi dorinţa de realizare a elevului. 

 
Activităţile extraşolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a preşcolarului. 

Acestea se referă la activităţile realizate în afara mediului şcolar, având un rol complementar 
activităţilor clasice de predare-învăţare. De asemenea, cu ajutorul acestor activităţi, copiii au 
prilejul de a explora noţiunile pe care le-au acumulat în mediul şcolar. 

 
Un alt rol benefic pe care îl îndeplinesc activităţile extraşcolare este dezvoltarea culturii 

generale a copiilor. De asemenea, activităţile extraşcolare oferă posibilitatea de a observa 
comportamentul altor persoane, de a-şi forma diferite deprinderi şi competenţe pentru o bună 
integrare în societate. 

 
Tipuri de activități extracurriculare, în funcţie de implicarea pe care acestea o presupun: 
 
 Prosociale (legate de biserică şi activităţi de voluntariat); 
 Sporturi de echipă (care se regăsesc în activităţile sportive care au loc în şcoli); 
 Implicare în activităţi de organizare în şcoli (consilii de elevi); 
  Artistice (implicare în piese de teatru şcolare, coruri etc.); 
 Cluburi şcolare (dezbatere, ecologie etc.). 

 
În rândurile care urmează voi da exemple de activităţi extraşcolare menite să dezvolte 

creativitatea şi motivaţia copiilor: 
 
 excursii şi vizite la muzee 
 teatru, operă, balet 
 excursii şi vizite la instituţii publice  
 activităţi artistice 
 cluburi tematice şi echipe sportive 
 activităţi legate de protecţia mediului 
În concluzie, activităţile extraşcolare îi ajută pe elevi să decopere lumea reală, dar şi să se 

descopere pe ei înşişi ceea ce conduce spre un efect pozitiv asupra stimei de sine. 
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Sărbătoarea Paştelui înţeleasă prin activităţi extraşcolare 
 
 

Prof. Barbu Nicolae 
Școala Gimnazială nr. 2 Titu Târg 

 
 
Educaţia copiilor, a adolescentilor, dacă este realizată într-un context educaţional relaxant, se 

poate face mai rapid şi poate avea rezultate pe termen lung. Activităţile extraşcolare sunt importante 
pentru copil, ele contribuind la lărgirea orizontului cultural din domenii variate, la formarea unei 
atitudini pozitive faţă de învăţătură, la dezvoltarea unor deprinderi practice variate. Acţiunile 
extraşcolare vizează, de regulă, acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de predare-
învăţare-evaluare. Aria lor e dificil de delimitat. Ele sunt diverse şi se concretizează în vizite la 
muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, vizionarea emisiunilor muzicale, de 
teatru de copii, distractive sau sportive, excursii, tabere. În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai 
bun”, eu m-am gândit să îmbin mai multe tipuri de astfel de activităţi într-un proiect educativ 
destinat Sărbătorilor Pascale, intitulat „Bucuriile Invierii”. 

Scopul acestui proiect a fost să promovez tradiţiile şi obiceiurile poporului român cu dorinţa ca 
ele să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii şi cu speranţa că voi sădi în sufletele curate 
ale acestor copii dragostea pentru frumos, lumină, iubire, armonie și credință.  

Obiectivele proiectului au fost cunoaşterea, valorificarea şi preţuirea tradiţiilor Pascale, 
promovarea prin cântece, poezie şi pictură a artei populare, construirea şi consolidarea relaţiilor 
şcoală-familie-comunitate prin activităţi comune, cu caracter religios. Proiectul a constituit o ocazie 
eficientă prin care să imprim în sufletul elevilor sentimentul de apartenenţă, de iubire şi preţuire a 
rădăcinilor şi valorilor poporului român. Ambientul plăcut le-a creat elevilor o atitudine încărcată de 
linişte şi emoţie. Ei au fost dornici de a se implica în asemenea activităţi, s-au simţit importanţi, 
pentru că operele lor contribuie la păstrarea şi preţuirea tradiţiilor specifice poporului român, 
făcându-l unic, statornic şi nemuritor de-a lungul timpului. 

Durata: proiectul s-a derulat pe parcursul unei săptămâni.  
Beneficiarii: acestei activități au fost, elevii claselor I-VIII de la Şcoala Gimnazială Nr 2 Titu 

Târg din Titu, părinţii şi rudele apropiate ale acestora.  
Resursele umane ale acestui proiect au fost elevii clasei pregătitoare, profesorul de religie, 

preotul paroh, părinţi ai elevilor,  iar cele materiale au constat în calculator, videoproiector, bloc de 
desen, acuarele, ouă fierte, cozonac, pahare de unică folosinţă, hârtie glasată. Activităţile stabilite 
pentru cele cinci zile sunt prezentate pe rand in cele ce urmeaza. 

– Paştele – cea mai mare sărbătoare a românilor – eseu 
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilejul, pentru români, de a trăi 

clipe de bucurie sfântă, dar şi de a sărbători în cadrul comunităţii. Paștele, cum denumesc românii 
sărbătoarea Învierii, îşi are etimologia în cuvântul ebraic pesah, trecere. Paştele evreilor marca 
trecerea poporului ales prin Marea Roşie, din robia Egiptului, pe pământul făgăduinţei, Canaan. 
Paştele creştinilor este, în primul rând, sărbătoarea Învierii Domnului, după modelul căruia, vor 
învia toţi creştinii.  

Ultima săptămână din Postul Paştelui se numeşte „Săptămâna Patimilor” şi începe în duminica 
Floriilor, duminica în care se comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim. „Săptămâna Patimilor” 
comemorează prinderea lui Iisus, crucificarea şi moartea Lui. În această ultimă săptămână, multe 
biserici ţin slujbe în fiecare seară, slujbe numite «Denie». De luni până joi se comemorează ultima 
masă, prinderea şi închiderea lui Iisus. Ziua de joi se numeşte «Joia Mare». Vineri, numită «Vinerea 
Mare» se comemorează crucificarea şi moartea lui Iisus pe cruce. În acesta zi, adevărații credincioși 
ţin „post negru”, adică nu mănâncă nimic. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este singurul 
moment din viaţa sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. În această zi, 
denumită şi Duminica Floriilor, se sfinţesc, prin rugăciune şi stropire cu agheasmă, ramuri 
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înmugurite de salcie, care se împart creştinilor, iar slujitorii Bisericii le ţin în mâini, cu lumânări 
aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii. Ramurile de salcie amintesc de ramurile de finic 
și de măslin cu care a fost întâmpinat Mântuitorul. Cu acestea, după ce au fost aduse la biserică spre 
a fi sfinţite, creştinii împodobesc icoanele, uşile şi ferestrele.  Pentru creștini, Sfintele Paști este tot 
o trecere, de la moarte la viaţă. Prin Paşti noi prăznuim moartea şi Învierea lui Hristos. Profetul 
Isaia, vorbind despre patima Domnului spune: „ca un miel spre junghiere s-a adus...”. Deci, pentru 
creştini, Hristos devine Mielul care Se jertfeşte pentru mântuirea neamului omenesc. 

 – Tradiţii şi obiceiuri de Paste – Realizare de prezentari Power Point 
Cu ajutorul  unei prezentări Power Point, realizată de mine, elevii au putut descoperi câteva 

obiceiuri legate de Paște care au existat sau care se mai păstrează până astazi. In Joia Mare creştinii 
merg la Denia celor 12 Evanghelii. Se mai păstrează obiceiul ca fetele să facă în timpul slujbei, câte 
12 noduri pe o aţă, punându-şi la fiecare nod câte o dorinţă. Nodurile le vor dezlega doar după ce 
dorinţa se va împlini. Această aţă şi-o pun sub pernă, crezând că-şi vor visa ursitul. In săptămâna 
Paştelui, se face curăţenie la morminte, iar, în ajun, femeile merg la cimitir pentru a-şi tămâia 
morţii. În vinerea mare, la slujba de seară, se fac rugăciuni speciale pentru oamenii care au murit 
nespovediţi, neîmpărtășiți și fără de lumină, iar urmaşii acestora împart copiilor aflaţi în biserică 
pachete iar preotului un cocoş, vin şi pâine. În dimineaţa de Paşti credincioşii vin de la biserică cu 
lumânarea aprinsă.  

–  Invierea Domnului – activitate de pictură, desen şi încondeierea ouălor; 
A treia activitate i-a adus în prim-plan pe elevii care şi-au dovedit talentul prin vopsirea ouălor 

şi decorarea acestora cu multă migală şi entuziasm. Fiecare elev a adus de acasă câte un ou crud. 
Împreună am pro- cedat la degresarea și fierberea acestora. Elevii au vopsit ouăle roşii şi le-au 
decorat cu diferite linii, puncte sau alte desene, după cum i-a condus imaginaţia. Au aflat că oul 
vopsit este simbolul Mântuitorului, Sărbătoarea Paştelui înţeleasă prin activităţi extraşcolare care 
părăseşte mormântul şi se întoarce la viaţă, precum puiul de găină ieşit din găoace. Au putut 
decoperi semnificaţiile utizate pentru tipurile de linii: linia dreaptă verticală – viaţa, linia 
dreaptă/orizontală – moartea, linia dublă dreaptă – eternitatea, linia cu dreptunghiuri – gândirea şi 
cunoaş terea, linia uşor ondulată – apa, purificarea, spirală – timpul, eternitatea, dubla spirală – 
legătura dintre  viaţă şi moarte.  

 – Cantări creștine de Paște – program artistic;  
Prin acest moment am încercat şi noi să ne luminăm cu lumina cea sfântă, aducând o rază de 

bucurie către Învierea Domnului .Cu emoţie în glas, elevii au cântat cântece pe un fond muzical 
adecvat . Prin dăruirea copiilor, prin implicarea părinţilor am vrut să-i mulţumim Mântuitorului 
pentru jertfa sa pentru iertarea păcatelor omenirii întregi. La finalul programului, elevii au servit din 
bucatele tradiţionale: ouă şi cozonac, rostind în cor: – „Hristos a înviat!”  

– De vorbă cu preotul  
In ultima activitate preotul ne-a prezentat câteva reguli pe care trebuie să le urmăm atunci când 

păşim în casa Domnului, ne-a spus că în Săptămâna aceasta, a Patimilor se ţin slujbe în fiecare 
seară. De asemenea, ne-a explicat că în această săptămână vin din ce în ce mai mulţi oameni pentru 
se spovedi şi a se împărtăşi. Taina Spovedaniei este Taina în care Dumnezeu iartă, prin duhovnic, 
păcatele creştinilor care se căiesc sincer şi le mărturisesc la scaunul spovedeniei, în faţa preotului. 
Sfânta Împărtăşanie este cea mai mare Taină, fiindcă prin ea noi nu primim numai harul 
dumnezeiesc, ci pe însuşi izvorul harului, pe Iisus Hristos, împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele 
Său. Ne-a îndemnat să trăim în rugăciune şi credinţă şi să urmăm îndemnul lui Dumnezeu. 

Proiectul educativ „Bucuriile Invierii” a fost un mijloc de educaţie nonformală care a dus la 
înţelegerea mai profundă a valorilor morale, creştine de către elevi, valori ce ii vor ajuta pe tot 
parcursul vieţii.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor învățământ preșcolar Branic Irina 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante în procesul educațional întrucât sunt 

complementare activităților educative desfășurate în grădiniță. 
  
Printre activitățile extrașcolare care se realizează de regulă cu preșcolarii putem identifica: 
 
 activităţi organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale; 
 vizitele la muzee, expoziţii, biblioteci, grădini botanice, zoologice, monumente şi locuri 

istorice, case memoriale;  
 spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi); 
 vizionarea unor  filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări; 
 serbări tematice cu diverse ocazii; 
 concursuri; 

 
Pentru a putea desfășura astfel de activități extrașcolare, de cele mai multe ori este necesar să 

existe o implicare atât a părinților cât și a comunității pentru ca acestea să fie eficiente pentru 
educația și formarea preșcolarilor. 

Grădinița recunoaște valențele formative pe care comunitatea și mediul socio-cultural din care 
vin copiii o exercită asupra lor. „Mai mult, programele educaționale ale grădiniței își propun ca 
tendință de evoluție familiarizarea copiilor cu ambianța culturală a spațiului social căruia acesta îi 
aparține. Punerea în practică a acestei preocupări pedagogice presupune deschiderea către resursele 
comunității și lărgirea cadrului de desfășurare a activităților din grădiniță, pentru integrarea acestor 
resurse. Astfel, este deja o situație obișnuită utilizarea spațiilor comunității pentru desfășurarea unor 
serbări, întreceri sportive”. (Glava, Glava, 2002, 232) În acest fel este important ca membrii 
comunității să conștientizeze problematica specifică învățământului preșcolar și să contribuie prin 
diverse acțiuni, la diferite activități organizate de catre educatoare, fie cu materiale fie cu 
sponsorizări etc.  

 
Nu în ultimul rând trebuie menționat faptul că grădinița devine prestatoare de servicii către 

comunitate, în ideea în care aceasta pregătește indivizi pentru a se integra social. În ceea ce privește 
activitățile desfășurate cu copiii, se poate observa cum realmente activitățile extrașcolare ajută 
foarte mult la dezvoltarea personalității preșcolarilor întrucât acestea contribuie esențial la 
integrarea lor în societate, iar experiențele strânse de-a lungul timpului sunt din cele mai diverse și 
bogate.  

 
Aceste activități le permit preșcolarilor să-și îmbunătățească relațiile dintre ei și să fie empatici. 

În acest fel acumulează mai multe informații din domenii diferite, dar și experiențe de viață, 
conștientizând chiar importanța unor instituții ale statului. Ei învață să valorifice cunoștințele 
acumulate, să adopte un comportament adecvat mediului în care se află, să-și dezvolte abilitatea de 
a socializa și în alt cadru decât cel formal.  

 
Activitățile realizate într-un cadru nonformal sunt complementare celor instructiv-educative din 

gradiniță și suplinesc oarecum lipsa în unele cazuri a unui suport intuitiv mai complex. Aceste 
activități nu servesc doar ca o completare pentru acumularea unor informații ci au și un impact 
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emoțional asupra copilului.  Organizarea periodic a acestor gen de  activități ,  permit copiilor să-și 
dezvolte abilități, competențe și deprinderi diverse. 

 
 
Bibliografie: 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
 

Prof. Înv. Preşc. Burzo Mihaela 
Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu,, / Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 

Şomcuta Mare, Judeţul Maramureş 
 
 
Activităţile extracurriculare deţin unul dintre cele mai importante roluri în formarea şi 

dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Ele oferă copilului oportunitatea de mişcare, interacţiune, 
exprimare liberă, relaxare, descoperirea unor lucruri noi. Eficienţa activităţilor depind de gradul în 
care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii. Aşadar, nouă educatoarelor ne revine misiunea de a-i forma pe 
copiii din punct de vedere psiho-intelectual, fizic şi socioafectiv pentru o cât mai uşoară integrare 
în societate.  

Activităţile extracurriculare organizate în grădiniţa noastră au un conţinut flexibil și variat, 
cuprinzând cunoștințe din domeniul cultural, artei, științei și spotului. Ca şi activităţile de tip 
curricu 

lar şi aceste activităţi se desfăşoară sub atenta supraveghere a educatoarelor și le oferă copiilor 
destindere, recreere, iar unora dintre ei posibilitatea dezvoltării aptitudinilor. Sursele de informații 
pentru activitățile extracurriculare de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Șomcuta Mare au 
fost sărbătorile religioase-obiceiuri și tradiții, datele legate de viața și activitatea scriitorilor 
evenimente istorice, activități sportive: 
 vizionarea unor spectacole muzicale, teatru de păpuși 
 vizitarea unor instituții din oraș 
 excursii, plimbări în parc, drumeții 
 vizite  la diferite muzee 
 ateliere de lucru împreună cu părinții 
 întreceri sportive 
 serbări tematice, carnaval 
Excursiile, vizitele și drumețiile organizate pentru preșcolarii grădiniței noastre au avut ca scop 

îmbogățirea experienței de viață a copiilor. Au fost organizate vizite la: Muzeul Satului din Baia 
Mare, Planetariu, Muzeul de Istorie, Parcul Regina Maria și excursii pe diferite trasee: Jibou-Cluj-
Turda-Cheile Bicazului. 

În urma plimbărilor, excursiilor organizate copiii pot reda cu mai mai multă creativitate și 
sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen și pictură, iar cu materialele adunate 
își îmbogățesc jocurile de creație și activitățile practice.  

Fiecare contact direct cu mediul înconjurător îmbogățește vocabularul copiilor cu expresii și 
cuvinte noi ce denumesc  lucruri și caracteristici ale acestora. Pe parcursul anului școlar am 
organizat cu preșcolarii acțiuni de protejare a mediului: curățarea parcurilor, locurilor de joacă, 
plantarea unor copaci, flori etc. 

Serbările tematice derulate în grădiniță reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a 
capacităților de vorbire și înclinațiile artistice ale copiilor. Stimularea, educarea atenției și 
exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizază prin intermediul serbării. În 
grădiniţa noastră s-a observat că în viaţa preşcolarului serbarea are o influenţă mare asupra 
dezvoltării sferei sale emoționale. Copiii la această vârstă sunt sensibili, receptivi cu o fantezie 
bogată şi tind să se afirme. Am organizat serbări dedicate mamelor, zilei copilului, sfârșitului de an 
școlar sau serbări cu caracter istoric, cultural și religios: 1 Decembrie, Crăciun, 24 Ianuarie, Ziua 
lui Mihai Eminescu, Ziua Europei.  
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Vizionarea unei piese de teatru, a unui spectacol muzical constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară prin care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Împreună cu 
preşcolarii am participat la spectacole  teatru (Trupa Prodan ,,Capra cu trei iezi,,; ,,Povestea lui 
Moș Crăciun,, ; ,, Cei trei purceluși”). 

În cadrul proiectelor de parteneriat educaţional, care s-au desfăşurat la noi în grădiniţă, copilul 
a venit în contact cu diferite persoane, a crescut şi s-a dezvoltat într-un mediu comunitar variat şi 
necunoscut pentru el. Specificul cultural, valorile promovate în acest mediu ar trebui avut în 
vedere în structura activităţilor. Astfel de activități generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, 
educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile 
urmărite. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educațională eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție deoarece stimulează creativitaea copiilor. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 
Prof. inv. Presc. Negoianu  Andreea  Ionela 

Gradinita cu program prelungit ,,Casuta cu Povesti” Craiova 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor” 

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Copiii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Prescolarilor le trebuie înlăturate constrângerile; acestia trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, 
să-şi descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar 
să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă 
între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi 
la momentul potrivit. 

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util şi 
plăcut timpul în afara orarului şcolar al copiilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea 
utilităţii organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc. Ceea ce trebuie să 
ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să 
reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important 
să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 
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În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între copii, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca prescolarii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi 
în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar 
trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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pentru învăţământul preprimar, Craiova, Editura Nova, 2002 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor pentru învățământ primar, 
PREDA DANIELA 

 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului” 

 
Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare oferă cele mai 

eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Ele au un rol foarte 
important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a 
elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei procesul de autocunoaştere. 

În opinia lui  I. Nicola,  Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare.  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii.  

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că  antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, 
ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi  de formare a  caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Dacă sunt bine organizate, 
ele pot fi atractive la orice vârstă, stârnind interes, producând bucurie, facilitând asimilarea de 
informații, chiar dacă toate acestea ar necesita un efort suplimentar. 

Pentru a fi apreciate atât de copii, cât și de factorii educaționali, activitățile extrașcolare  ar 
trebui: 

- să valorifice și  să dezvolte interesele și aptitudinile copiilor;  
- să organizeze într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor;  
- să se bazeze pe forme de organizare ingenioase, cu caracter recreativ;  
- să asigure participarea liber consimțită, necodiționată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susținută; 
- să fie caracterizate de optimism și umor;  
- să ofere un sentiment de siguranță și încredere tuturor participantilor; 
- să  urmărească  lărgirea și adâncirea influenîelor exercitate în procesul de învățământ;  
- să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.  
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În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. Valorificarea lor în practica 
educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea 
armonioasă a elevilor. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ”ALTFEL” 
 
 

de Raluca Tomescu 
 
 
S-a afirmat că activitățile extrașcolare nu sunt foarte importante în viața elevilor. Totuși, eu nu 

sunt de acord  cu asta. Viața socială a unui elev este la fel de importantă ca și viața academică, 
pentru dezvoltarea lor. 

 
Există atât de multă presiune asupra elevilor pentru a se descurca bine la școală, pentru a obține 

note mari. Acest lucru nu este un lucru rău - dorința elevilor de a avea rezultate scolare bune. 
Problema apare atunci când elevii nu au viață în afara sălii de clasă; când tot ce fac și gândesc este 
cartea lor. Ei devin zombi a căror lume se învarte în jurul cărților, fără loc pentru dezvoltarea lor ca 
ființe umane. 

 
Mulți părinți și elevi nu înțeleg importanța activităților extrașcolare. Profesorii din multe școli 

au trebuit să-i convingă pe unii părinți să le permită copiilor să participe la activități extrașcolare. 
Acest lucru se datorează faptului că părinții consideră că aceste activități le distrag atenția de la 
studiile lor. Unii elevi simt, de asemenea, că nu au nevoie de activități, tot ce au nevoie este să se 
concentreze pe cărțile lor. 

 
Activitățile extracurriculare sunt la fel de importante ca și mediul academic. Ambele se 

completează reciproc pentru a dezvolta un elev cu mai multe abilități sociale decât unul care se 
concentrează doar pe cărțile lor. Educația ar trebui să depășească cei patru pereți de clasă; ar trebui 
să fie mai mult decât cărți. 

 
Există atât de multe activități pe care le poate alege un elev, inclusiv sport, cum ar fi atletism, 

fotbal, rugby, cercetași, dezbateri, șah sau chiar muzică. Unii studenți care sunt interesați de mai 
multe activități termină participind la ele, atâta timp cât au rămas suficient timp pentru studiile lor. 

 
Dar activitățile extrașcolare se petrec și în mediu școlar, în cursul anului școlar, dar mai ales în 

cadrul programului Școala Altfel. Am ales să vă prezint o activitate organizată cu elevi de clasa a 
VII –a în perioada amintită anterior.  

 
Patrula de reciclare 
 
1. Argument. Programul Patrula de reciclare desfășurat în cadrul programului “Școala Altfel”, 

este un instrument de formare a unei generații de tineri responsabili, preocupați de grija față de 
mediul înconjurător, implicați în comunitate si încrezatori în propria putere de a aduce schimbări 
benefice în societate. 
 

2. Obiective: 
- să denumească și să deosebească tipuri de deșeuri 
- să stabilească avantajele reciclării 
- să  construiască o mascotă a Patrulei de reciclare a școlii 

 
3. Activitățile sunt propuse sub forma unor întâlniri  de 2 ore pentru un grup de minim 12 și 

maxim 30 de participanți, în cadrul unei clase de elevi, unde băncile sunt așezate în grupuri pentru 
4-6 elevi; în partea a doua, activitatea se va desfășura și în grădina școlii. Se folosesc coli de flip-
chart si tablă.  
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Descrierea activitățiilor: 
 
a. Introducere. Profesorul spune câteva cuvinte elevilor despre program și rolul activităților ce 

se vor desfășura în următoarele 2 ore. (10 minute) 
b. Joc de spargere a gheții: Mă numesc……..(fiecare își alege un apelativ) și îmi place…… 

(15 minute) 
c. Brainstorming – se discută și se stabilesc tipurile de deșeu (10 minute) 

 Deseuri menajere: deseuri care provin în mod obișnuit din activitatea casnică, precum și 
cele provenite din magazine, hoteluri, cantine, unități de alimentație publică, instituții 
de invățământ și orice alte instituții publice, precum și din întreprinderi industriale, etc.  

 Deșeuri stradale: pământ, praf, nisip, frunze, crengi, hârtii, nămol  
 Deșeuri industriale: provenite din procese tehnologice.  
 Deșeuri voluminoase: deșeurile, până la 2 mc, care, din cauza dimensiunilor (maxim 3m), 

nu intră în containere. Exemple: bunuri de larg consum uzate sau deteriorate; mobilă,etc.  
 Deseuri provenite de la construcții: resturile de lemn, moloz, materiale de împachetat,etc. 
 Deșeuri de animale sau deșeuri din agricultură și zootehnie: cadavrele de păsări și animale, 

gunoiul de grajd, bălegarul, excrementele de păsări,.  
 Deșeuri refolosibile (valorificabile): fragmentele sau părțile de obiecte care pot fi reciclate 

cum sunt: sticla, hârtia, metalele, mase plastice, resturi de plante etc.  
 Deșeuri cu regim special: deșeurile cu caracter toxic, inflamabil, exploziv, poluant și 

infecțios, rezultate din activitatea persoanelor fizice și juridice, care nu fac obiectul activității 
serviciilor de salubrizare.  

d. Lucru pe grupe – elevii sunt împărțiți în grupe de patru și li se cere să stabileasca –în scris- 
avantajele reciclării, atât din punct de vedere economic și social, dar si pentru îmbunătațirea 
calității vietii printr-un mediu înconjurător curat  (15 minute) 

e. Trash Hunt - nu este o vânătoare de comori ci de ... deșeuri. Vânătoarea de deșeuri în natură 
este un exercițiu de orientare în spațiu, o activitate de educație ecologică și un joc de echipă 
distractiv. Se desfășoară pe echipe de câte 5-6 jucători în grădina școlii. Fiecare echipă trage un 
bilet pe care va avea indiciul de direcție și o întrebare referitoare la deșeurile electrice. Fiecare 
echipă pornește în căutarea unui deșeu, în direcția indicată pe bilet. Când se întorc cu deșeul găsit, 
trebuie să răspundă la întrebarea de pe bilet. Pentru răspunsul corect fiecare echipă primește un 
punct, pentru deșeul găsit încă un punct. După aceea, pot trage un nou bilet și porni după un alt 
deșeu. Premiile revin echipelor care au acumulat cele mai multe puncte. (25 minute) 

Reguli - toți participanții trebuie: 
 - să respecte fluierul de start;  
 - să fie fair-play față de celelalte echipe;  
 - să răspundă corect la întrebarea de pe bilet;  
 - să nu se abată de la traseu;  
 - să nu folosească telefonul mobil pentru orientare sau pentru obținerea răspunsurilor 
f.  Planifică și construiește – planificarea și realizarea unei mascote a Patrulei de Reciclare a 

școlii folosind obiectele vânate, având 10 minute pentru strategie și 15 minute pentru construcție. 
Condițiile sunt - să folosească numai materialele găsite (baterii, becuri, hârtie, sfoară, sticlă, 
plastic, etc.) 

 – mascota trebuie să stea fără a fi sprijinită 
4. Grupul țintă – 30 elevi clasa a VII-a  
5. Rezultate așteptate/impact așteptat:  Prin Programul Patrula de Reciclare elevii îsi dezvoltă 

acele competențe necesare pentru a deveni cetățeni responsabili care conștientizează potențialul de 
poluare al deșeurilor electrice și care adoptă comportamente responsabile față de mediu și reduc 
cantitatea deșeurilor periculoase pe care le dețin. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOALARE  
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 

Prof. invatamant preuniversitar: Simona Ranja 
 
 
Programul “Scoala altfel” are rolul de a implica toti copiii, precum si cadrele didactice in 

anumite activitati care sa puna in valoare talentele si capacitatile copiilor in diferite domenii, sa 
stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale. 

Copiii traiesc intr-o lume complexa, intr-o permanenta schimbare , iar prin acest program ei sunt 
pregatiti sa se implice in activitati deosebite, interesante, extracurriculare si extrascolare, educatia 
unui copil nerealizandu-se doar intr-un cadru formal. 

In gradinite se pot organiza pentru vizionare,spectacole de teatru, de muzica , concursuri 
sportive, excursii, drumetii, activitati de educatie ecologica, rutiera, educatie pentru sanatate , de 
protectie a mediului, de prevenire a incendiilor, cadrele didactice declarandu-se multumite de cele 
cateva zile de vizite si plimbari in aer liber alaturi de copii, actitivitatile dovedindu-se a fi extrem de 
placute si relaxante. 

In aceste fel “Scoala altfel”, contribuie la intarirea relatiei profesor- elev, respectiv educator-
prescolar si dezvolta abilitatile socio-emotionale in randul copiilor . Este un laborator de invatare, o 
reusita de echipa. Acest program vine in completarea experientelor de invatare , raspunde 
intereselor copiilor, mobilizeaza parintii si comunitatea, bazandu-se pe profesionalismul cadrelor 
didactice, fiind necesara atingerea obiectivelor propuse, imbinandu-se intr-o maniera perfecta utilul 
cu placutul. 

Activitatile din saptamana ”altfel” sunt necesare pentru copii, ei obtinand informatii noi, 
capatand experiente noi prin munca in fel si fel de ateliere, prin vizitarea unor obiective ce le vor 
deschide noi orizonturi , atmosfera fiind speciala si traita atat de copii cat si de educatori. Copiii 
sunt dornici de a participa activ la orice fel de actiune, sunt veseli, entuziasmati si incantati de ceea 
ce se intampla in acea saptamana. 

Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrata a curricum-ului prin centrarea pe probleme 
ale vietii reale, pe probleme importante asa cum apar ele in contextual cotidian. Invatarea devine 
mai interesanta reflectand lumea reala, iar copilul devine actorul in rolul principal al actiunii: isi 
imagineaza, construieste , cerceteaza si descopera, creeaza si transpune in practica, finalizandu-se 
cu satisfactia propriului efort. 

La incheierea saptamanii “Scoala altfel”, colectivul didactic colaboreaza mai eficient, iar 
activitatile testate se pot folosi pe intreg parcursul anului scolar; copiii isi vor folosi mai bine 
abilitatile socio-emotionale, iar parintii sunt placut impresionati de rezultatul propriilor contributii la 
educatia prescolarilor datorita acestui program. 

In acest an scolar, la grupa mica, pentru saptamana “Scoala altfel”, am propus: 
Vizionare Teatrul de papusi “Arlechino” – activitate comuna cu intreaga gradinita; 
Vizitarea ‘’Parcului Zoo’’ Brasov – activitate comuna; 
Parteneriat cu “Galeria Creativ”- Brasov – activitate comuna ; 
“Micul cofetar”- atelier de cofetarie pe grupa, cu parintii; 
“Doctor as vrea sa fiu!” - cu o mamica invitata din mediul sanitar. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare - Şcoala Altfel 

 
 

Prof. Ranta Mariana Monica 
Liceul Tehnologic Ovid Densusianu Călan 

 
 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai 
ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

În anul şcolar trecut, în săptămâna dedicată Şcolii Altfel, am realizat o serie de activăţi: “Să 
iubim animalele!” - vizita la un spital veterinar; ,, Cum se întâmplă?”- activităţi experimentale - 
Ploaia din borcan, Zăpada, Cum erupe un vulcan, Oul din sticlă, Balonul fermecat; « Jocurile 
prieteniei »- Întreceri, jocuri sportive; “În lumea poveştilor ” – teatru pentru copii; „Ne pregătim de 
Paşte”- atelier de artă decorativă; , Să circulăm corect !”-jocuri didactice, „Prietenul nostru, 
poliţistul”-discuţii libere cu un poliţist invitat. 
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 Rezultatele obținute în urma activităților: 
• Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre animale şi ceea ce înseamnă un spital veterinar; 
• Participare cinstită la jocuri și concursurile organizate – sportivitate; 
• Participare cu seriozitate și conștiinciozitate la toate activitățile; 
• Învățarea unor reguli de circulație și aplicarea acestora în situații reale; 
• Comportare sportivă, cu o atenție sporită la ceilalți în fiecare situație; 
• Dobândirea unor informații despre o nouă tehnică de lucru, dezvoltarea creativităţii, 

imaginaţiei, a îndemânării; 
• Consolidarea spiritului de echipă, a colectivului de elevi; 
• Înțelegerea îngrijirii mediului înconjurător; 
Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o 
lume dominată de mass-media şi mă refer la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slab dezvoltaţi intelectual. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

 

Bibliografie: 
- Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ”, în  

“Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
- Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar”, în  

“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
- Ionescu, M., Chiş, V., „Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Exemple de activitati extradidactice cu caracter formativ –educativ 
 
 

RASCA NADIA 
 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
                                                                        (Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

 
Școala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Oricât ar fi de 
importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi 
alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu preșcolarii mei au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale 

Excursiile pe care le organizez contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 
scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 
experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un 
act de ridicare a nivelului cultural.. 

Serbările școlare vin în ajutorul afirmării si formării personalității elevului. In timpul prezentării 
programului artistic, preșcolarul artist îi va avea ca spectatori pe colegii de grupa, dar si pe părinții 
carora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimând trăirile care îi copleșesc. Ele lărgesc orizontul 
spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi 
sentimentelor estetice. Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru  copii, cât şi 
pentru părinţii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a 
pururi ca momente de neuitat  în viaţa fiecăruia.. 

O mare importanța se acordă și parteneriarelor realizate între grădiniță și diferite instituții . În 
cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii 
despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor 
comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite 
domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceluiasi nivel sau între grupe diferite (pe diferite 
faze, pe diferite teme) „Cel mai bun povestitor!” „Cea mai frumoasa poezie recitată!”-promovăm 
valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi 

1587



personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor.  

Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu 
multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de 
biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor Rașca Voichița 
Liceul cu Program Sportiv Bistrița 

 
 
Existența, evoluția și manifestarea individului ca om se datorează educației. Cele trei forme ale 

educației, formală, nonformală și informală  conlucrează, folosind contexte și metode specifice sau  
comune, în procesul de  formare a personalității copiilor de azi – adulților de mâine. Educația, 
privită ca vector și rezultat al globalizării, este un proces de universalizare a ființei umane, de 
poziționare a ei pe coordonatele diversității valorice.  

Toate formele de educație propun crearea unor „platforme de lucru” în care elevul să se 
angajeze în mod voluntar, activ, cooperant, din dorința și plăcerea de a învăța, descoperi,  de a-și 
forma și dezvolta achiziții operaționale și competențe, specifice contextului global de dezvoltare  
care nu este nicidecum unul monodisciplinar, ci unul transdisciplinar. „Chiar dacă trăim într-un 
timp în care sunt clamate competențele practice, să nu neglijăm formarea unor calități ce țin de 
frumusețea sau coerența interioară, comportamentală. Unor competențe acționale trebuie să le 
asociem și caractere pe măsură. Degeaba omul știe să facă ceva, dacă nu o face cu bunătate spre 
folosul celorlalți și spre bucuria lui.”1  

Iată, activitatea extrașcolară, care beneficiază de influențele pozitive, diverse și multiple ale 
activităților formale, non-formale și informale, vine cu o încărcătură ideatică bogată și cu un 
scenariu cu totul aparte care sparge monotonia prin demersuri creative sau chiar inovative. Este 
activitatea care începe dincolo de ușa clasei și are forme variate de organizare și desfășurare ca de 
pildă: excursii, drumeții, concursuri, întreceri sportive, incursiuni în lumea reală (parc, pădure, 
campusuri de învățământ, centre culturale, comerciale, industriale, etc.) și care conectată la 
conținuturile școlare, creează disponibilități pentru cunoașterea și înțelegerea aspectelor din viața 
reală. Astfel, activitatea extrașcolară, devine un mediu de interacțiune,  observație analitică, de 
studiu de caz, explorare și experimentare, de rezolvare a unor situații- problemă, de descoperire și 
validare a unor soluții și cunoștințe descrise de programele școlare. Un astfel de cadru și suport 
educațional asigură pe lângă aportul informațional și cognitiv, o dezvoltare personală și socială a 
copiilor, o activare și exersare a potențialului lor volitiv și senzorial, o intensificare a   activității de 
cooperare. Strategiile invocate activează spiritul de inițiativă și cel antreprenorial, inter, pluri, și 
transdisiplinaritatea,  unitatea dintre teorie și practică. 

Această formă de educație oferă un alt context de învățare, eliberat de inerția și rutina sălii de 
clasă, mai atractiv și de multe ori mai aplicat, scutit de reiterarea unor gesturi, comportamente și 
scenarii didactice. Acest privilegiu lansează două provocări: prima vizează educația formală – 
pentru care profesorul trebuie să găsească metodele de predare-învățare-evaluare cele mai eficiente 
și mai atractive pentru elevi; a doua provocare vizează activitatea nonformală pentru care profesorul 
este solicitat să identifice noi resurse de învățare, să fie atent la valențele educogene ale mediului 
înconjurător, să descopere aspecte de viață pentru a le compatibiliza cu cerințele curriculare (de 
exemplu elevii să poată observa, identifica și explica fenomenele fizice și chimice în timpul unei 
drumeții, a unei vizite la o unitate industrială, stație meteo sau de epurare a apei, fabrică de baterii, 
laborator de analize medicale,  etc.).  

Aceste forme de învățare sunt consumatoare de energie, de timp, mai ales dacă „refugiul”  se 
identifică cu o excursie care se derulează în câteva zile consecutive; în acest caz este nevoie de o 
pregătire mai atentă, planificată, deoarece presupune cheltuieli suplimentare și eforturi de adaptare. 
Contextul învățării prin activități extrașcolare induce o stare de bine asupra copiilor, dezvoltă 

                                                 
1 Cucoș D. (2014), Pedagogie, ediția a III-a revăzută și adăugită, p. 28 
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agilitatea și spiritul de aventură, oferă bucurii și satisfacții de învățare în forme noi, deseori 
nonconformiste, reușind să atragă și elevi cu  un comportament indiferent sau cu probleme de 
integrare în grup.  

Educația din școală va căpăta o formă mai atractivă și consistentă dacă va prelua și va integra 
ceea ce se întâmplă în afara perimetrului ei – va încuraja complementaritatea activităților 
extrașcolare ca sursă de revigorare, ca aliat în crearea unor relații interumane pozitive, tonice și 
pline de respect. Copiii învăță ceea ce văd, ceea ce explorează, ceea ce trăiesc; așadar efortul 
conjugat urmărește creșterea și educarea unor copii încrezători în sine, răbdători, recunoscători, 
iubitori, generoși, de bună-credință, corecți, respectuoși, prietenoși, care au un țel în viață.  

 
Bibliografie: 
 
1. Cucoș D., 2014, Pedagogie, ediția a III-a revăzută și adăugită, ed. Polirom. 
2. Dorothy Law Nolte , 2018, Copiii învață ceea ce trăiesc, ed. Humanitas. 
3. Băban A., 2001, Consiliere educațională, Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și 

consiliere, Cluj- Napoca. 
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Particularitățile activităților extraşcolare 
 
 

Prof. înv. preșcolar Rățoi Mirela 
 
 
 
Cu toate că este pusă în slujba aceluiaşi scop, munca în afara clasei şi munca extraşcolară nu se 

identifică cu activitatea desfăşurată în cadrul lecţiilor. Deosebirile dintre aceste activităţi şi lecţii se 
referă atât la conţinutul şi caracterul lor, cât şi la formele de organizare şi metodele de realizare a 
acestora. Iată câteva particularităţi caracteristice muncii în afară de clasă şi de şcoală, care 
alcătuiesc specificul lor, deosebindu-le de activitatea desfăşurată la lecţii.  

Participarea elevilor la munca în afara clasei şi extraşcolară se face pe baza liberei alegeri, după 
interesele şi înclinaţiile fiecăruia. Caracterul voluntar al acestor munci asigură participarea activă a 
elevilor la desfăşurarea lor. Aceasta nu înseamnă că desfăşurarea lor este lăsată la voia întâmplării; 
dimpotrivă, profesorii şi mai ales dirigintele ajută elevii să se orienteze mai ales spre acele forme de 
activitate care sprijină dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor lor. Conducerea şi organizarea lor 
bine chibzuită le asigură succesul. 

Conţinutul acestor activităţi este şi el diferit de acela al lecţiilor, în sensul că este mult mai 
elastic şi mai variat. El se poate extinde asupra unor domenii variate ale ştiinţei, artei, tehnicii etc., 
depăşind limitele planurilor şi programelor unei clase, dar ţinând seama de interesul participanţilor 
şi de condiţiile concrete ale şcolii. În cadrul acestor activităţi se pot completa sau adânci unele 
aspecte ale problemelor discutate la lecţii, se pot trata altele înrudite, legându-se toate cât mai strâns 
de practică.  

Uneori, conţinutul acestor activităţi se referă la problemele care nu pot forma obiectul unei 
lecţii, de exemplu activitatea unui cerc dramatic, dar care se bazează sau completează cunoştinţele 
primite în cadrul procesului de învăţământ. În orice caz, conţinutul muncii în afară de clasă şi de 
şcoală trebuie să se lege strâns de conţinutul lecţiilor şi să se bazeze pe sistemul de cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi ale elevilor, lărgindu-l şi adâncindu-l.  

Caracterul practic al lucrărilor efectuate de elevi în cadrul muncii din afara clasei şi şcolii 
constituie o altă particularitate a acestora. Asemenea lucrări legate de toate obiectele de învăţământ 
se pot efectua pe o scară largă de către toţi elevii, ele având darul de a trezi interesul şi plăcerea 
copiilor.  

Muncile de utilitate socială pe care le pot efectua elevii sub conducerea dascălului, pe clase sau 
pe şcoală, sunt variate şi exercită o puternică influenţă educativă. Prin caracterul lor practic, aceste 
munci îi apropie pe copii de viaţă, le orientează interesul pentru profesiune.  

În ceea ce priveşte verificarea şi evidenţa activităţii desfăşurate în afară de clasă şi de şcoală, se 
folosesc mai ales formele aprecierii colective a rezultatelor, forme adecvate naturii şi organizării 
acestei munci. Astfel, dările de seamă, expoziţiile, olimpiadele, diferitele concursuri la care 
participă elevii pot oglindi destul de fidel munca depusă de ei în afară de clasă şi de şcoală. Prin 
varietatea lor şi prin formele multiple de organizare, aceste munci stimulează şi formează 
independenţa şi iniţiativa elevilor, deoarece îndeplinirea lor le cere acestora un mai mare grad de 
independenţă decât activităţile desfăşurate în cadrul lecţiilor.  

Conducătorul activităţii respective poate îndruma, supraveghea şi organiza în acest sens munca 
elevilor, antrenându-i intens la realizarea diferitelor sarcini individuale sau pe echipe, prin 
cultivarea iniţiativei copiilor şi prin apropierea acestor munci de viaţa de toate zilele.  

Cu toate particularităţile menţionate, se cuvine să subliniem faptul că acelaşi scop general, 
aceleaşi principii ale activităţii instructiv-educative şi aceleaşi exigenţe trebuie să călăuzească 
munca educatorilor şi a şcolarilor atât în clasă, la lecţii, cât şi în activitatea dinafară de clasă şi 
extraşcolară. Din consideraţiile de până aici s-a putut desprinde constatarea că metodica organizării 
şi conducerii activităţilor în afară de clasă şi extraşcolare este mai flexibilă şi nu atât de precis 
elaborată ca aceea a lecţiilor.  
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Chiar acolo unde există programe sau metodici ale conducerii lucrărilor în afară de clasă sau de 
şcoală, acestea au mai mult caracterul unor indicaţii orientative, fapt care face şi mai necesară 
cunoaşterea şi respectarea anumitor cerinţe pedagogice în organizarea activităţilor în afară de clasă 
şi de şcoală, cerinţe care să le mărească eficacitatea.  

 
Le amintim pe cele mai importante dintre ele: 
 
a) Orice muncă desfăşurată cu elevii în afara lecţiilor trebuie să aibă un scop precis, să fie în 

strânsă legătură cu viaţa, cu practica, să corespundă principiilor educaţiei şi să servească obiectivul 
urmărit de şcoală, potrivit cu posibilităţile de înţelegere ale elevilor. Precizarea scopului, stabilirea 
tematicii, alegerea materialului concret ce va fi folosit şi valoarea lui educativă trebuie să-l 
preocupe pe profesor în organizarea oricărei activităţi (serbare, excursie, cerc etc.). 

 
b) O importantă cerinţă pedagogică a organizării acestor activităţi şi care stimulează participarea 

elevilor este sprijinirea pe interesul şi dorinţa acestora.  
Dând un caracter mereu nou acestor manifestări, făcându-le atrăgătoare şi variate, pornind de la 

interesul şi atracţia copiilor şi legându-le necontenit de preocupările educative, astfel ca ele să 
servească scopul urmărit, profesorul transformă aceste activităţi în adevărate mijloace educative. 
Astfel, munca elevilor în cercuri trebuie să aibă un caracter creator, să nu se mărginească la referate 
sau să devină o simplă obligaţie pentru ei. Caracterul plăcut, interesant şi atrăgător al acestor 
activităţi constituie o particularitate de respectarea căreia depinde creşterea eficienţei lor. 

  
c) Activităţile în afară de clasă şi extraşcolare trebuie să corespundă particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale copiilor, adică să ţină seama de nivelul de cunoştinţe al elevilor, de posibilităţile lor 
fizice şi psihice. Respectarea unei asemenea cerinţe asigură stimularea intereselor, a înclinaţiilor şi 
aptitudinilor individuale ale copiilor de o anumită vârstă.  

 
d) Fiind o formă de sprijinire şi de întregire a pregătirii şcolare, activitatea în afară de clasă şi 

extraşcolară trebuie să dezvolte iniţiativa şi spiritul de independenţă al elevilor. Efectul educativ al 
acestor activităţi este cu atât mai mare, cu cât ele reuşesc mai bine să-i pună pe elevi în situaţia de a 
munci ei înşişi în toate formele de activitate şi în orice etapă de desfăşurare a lor. Stimulând 
activitatea şi iniţiativa elevilor, îi învăţăm să muncească, le facem bucurii şi-i obişnuim să activeze 
în colectiv. Întrecerile, concursurile, analiza activităţilor sunt foarte indicate pentru acest scop.  

Antrenarea elevilor în forme cât mai active în desfăşurarea acestor activităţi constituie o 
importantă cerinţă de care depinde efectul educativ al activităţilor respective. Îndeplinirea formală a 
activităţilor, transformarea lor în obligaţii plictisitoare şi desfăşurarea lor în forme pasive şi 
neatrăgătoare sunt contraindicate.  

 
e) Desfăşurarea unei susţinute munci educative prin toate activităţile la care participă elevii 

poate fi considerată ca o altă cerinţă însemnată. Numai preocuparea de a valorifica cât mai deplin 
fiecare activitate planificată poate justifica includerea ei în sistemul de muncă al şcolii sau al 
instituţiilor extraşcolare.  

Urmărind cu perseverenţă realizarea obiectivelor educative stabilite, educatorul transformă 
activităţile din afară de clasă şi de şcoală în puternice mijloace ale dezvoltării personalităţii elevilor.  

 
f) Fără îndoială că din moment ce succesul activităţilor în afară de clasă şi extraşcolare depinde 

în mare măsură de modul cum sunt ele organizate, grija planificării lor şi precizia organizării 
constituie cerinţe pedagogice care trebuie, de asemenea, respectate. Această precizie nu exclude 
caracterul elastic al formelor utilizate în activitatea în afară de clasă şi în instituţiile extraşcolare.  

 

1592



Improvizaţiile şi desfăşurarea la întâmplare a acestor activităţi determină deseori insuccesul lor. 
De aceea, sarcina planificării, organizării şi coordonării acestor activităţi revine nu numai 
profesorilor, ci şi conducerii şcolii, în colaborare cu instituţiile extraşcolare.  

 
Strâns legată de cerinţa planificării şi organizării acestor activităţi este şi evitarea paralelismului 

şi a supraîncărcării elevilor de toate vârstele.  
 
Dacă lipsa de planificare şi coordonare a activităţilor în afară de clasă şi extraşcolare duce la 

supraîncărcarea elevilor cu sarcini culturale, cum se întâmplă uneori, efectul lor este de două ori 
negativ: întâi, îi va împiedica pe elevi să-şi îndeplinească obligaţia lor fundamentală, să înveţe, şi 
apoi, răpindu-le timpul liber, îi va îndepărta pe copii de aceste preocupări.  

 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
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ROLUL ART-TERAPIEI ÎN DEZVOLTAREA STIMEI  DE SINE 

ACTIVITATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ,,ȘCOALA ALTFEL,, 
 
 

RAȚIU ANDREEA: PROFESOR PSIHOPEDAGOG 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ  

ȘIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ 
 
 
Art – terapia: este o modaliate psihoterpeutică mediată prin producții vizual plastice (picturi, 

modelaj, grafice, sculptura, colaj maști) și prin unele moduri de expresie artistică  (poezie, muzică, 
teatru, dans etc.). 

Scopul terapiei prin artă este, în esență unul de vindecare la sesiunile de art-terpie accentual se 
pune pe interior, sentimente, percepții și imaginative pe dezvoltarea și exprimarea de imagini care 
vin din interiorul persoanei. Oamenii caută întotdeauna evadarea din fața bolii și s-a constatat că 
arta este una dintre cele mai comune metode. 

Beneficiile de bază ale art-terapiei sunt: stimularea creativității, crearea de stări afective 
pozitive, facilitarea comunicării interpersonale, creșterea sociabilității, dezvoltarea imaginației 
creatoare, rezolvarea eficientă a conflictelor, acceptarea de sine, creșterea adaptării în societate, 
dezvoltarea stimei de sine, inducerea unei stări de relaxare, reducerea anxietății, diminuarea 
tensiunii, prevenirea și reducerea stresului, dezvoltarea percepției și a reprezentării vizuale, 
asimilarea și fixarea afectivă a valorilor estetice, dezvoltarea inteligenței emoționale. 

O activitate de desen, modelaj, drama, dans, poate reda buna dispoziție și starea de bine oricărui 
copil. Poveștile, confecționarea de măști îl pot ajuta pe copil să asimileze experiențele trăite și 
relitatea în general. Copiii supărați  pot simți un sentiment de control atunci când modelează lutul 
sau plastelina. Lutul și plastelina au și efect benefic în relaxarea mâinilor.  

Activitatea a fost realizată în săptămâna ,,Școala Altfel “ cu tema ,,Mâini dibace,, durata de 4 
ore la clasa a VII DMS în parteneriat cu o altă clasa de a VI a DMS, participând la activitate 15 
elevi din cadrul CSEI Șimleu. 

 
ACTIVITATEA: „ Mâini dibace” 
 
Materiale utilizate: matrițe cu diferite forme din silicon ( Moș Crăciun, îngeri, brăduți, clopoței, 

oameni de zăpadă, fluturi, ursuleți, buburuze, animale, flori diferite, libelule, melci, cai tablouri) 
apă, ghips, vase pentru amestec, șpaclu, agățătoare din sârmă de diferite grosimi , Cd player, șorțuri 

Desfășurarea activității: În primă fază, elevii  ocupă locul în atelierul de lucru și ascultă cu 
atenție instrucțiunile ce urmează a fi puse în practică. Pentru crearea unui ambient mai plăcut, mai 
relaxant, s-a folosit muzica ca factor extern pentru acest scop.  Vom folosi ca metodă în cadrul 
acestei activități – modelarea, turnarea  ghipsului/ipsos, pentru a crea forme diferite și pentru a le da 
,,viață “ cu ajutorul materialelor prezentate, după care vom lăsa să se usuce și le vom picta ajungând 
la un produs finit. 

 
Obiective propuse: 
o colaborarea cu colegii de grup (socializarea) 
o să  cunoască etapele principale ce trebuie  parcurse în confecționarea figurinelor din ipsos 
o activarea emoțională, dezvoltarea încrederii în forțele proprii 
o dezvoltarea încrederii în sine, dezvoltarea simţului estetic; 
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Ȋn urma aplicӑrii acestui program unii elevi au reuṣit sӑ-ṣi descopere caracteristici 
neconṣtentizate pȃnӑ atunci, au reuṣit sӑ afle pӑrerea altor colegi despre ei. Pe durata activitӑṭilor 
elevii au comunicat foarte bine între ei, au rӑspuns foarte bine la cerinṭele date au transmis 
sentimente ṣi credinṭe.   

Cu lucrările realizate în cadrul acestor activităților am participat la diferite expoziții și proiecte ,, 
Azi ucenici, mâine meșteri,,, târg hand made.   

Astfel copii incluși în activitate s-au simțit competenți, valoroși, iubiți, apreciați, încrezători în 
calitățile și abilitățile lor.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor Învățământ Primar și Preșcolar 
Grădinița cu Program Normal Petelea

RATIU CLAUDIA MARIA 

Activitățile extrașcolare își au rolul și locul bine stabilit în procesul educațional ajutând la  
formarea personalității copiilor noștri. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, colaborarea și comunicarea 
în rândul copiilor, spiritul de inițiativă, toleranță față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține 
punctul de vedere și de a critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita 
în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare 
pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea și colaborarea optimă dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

Aristotel spunea că nu e nimic în minte care să nu fi trecut mai întâi prin simțuri, tocmai de 
aceea susțin că prin activitățile extrașcolare noi ducem copiii în diferite locuri află informații pe 
calea simțurilor și rămân întipărite mult mai bine și pentru mai mult timp decât cunoștințele 
transmise în mod tradițional la grupă sau la clasă.  

Am fost într-o drumeție în localitatea în care avem grădinița la malul unui pârâu care se varsă în 
râul Mureș pentru ca preșcolarii să observe acest lucru. Intenția de a duce preșcolarii pe malul râului 
mi-a venit când explicându-le fenomenul aceștia aveau nelămuriri și m-am gândit că dacă ar vedea 
în realitate ar fi mai ușor de înțeles decât din explicații și imagini.  

Pe parcursul acestei drumeții am observat că ea ajută la mult mai multe lucruri decât strict la 
observarea râurilor. În drumul nostru copiii au socializat vorbind între ei schimbând păreri, salutând 
persoanele cunoscute pe lângă care au trecut, arătându-și unul altuia casa în care locuiesc. 

Ajunși la malul râului copiii au fost încântați de cursul apei de cascadele și bulbucii care se 
formează la vărsarea pârâului în râu dar petrecând puțin timp pe mal ei au descoperit o altfel de 
primăvară. Desigur în grupă pe parcursul săptămânilor au fost flori, păsări, pomi înfloriți, insecte 
dar erau nemișcați; aici în natură ei au văzut cum păsările zboară, cum ciripesc, au observat flori pe 
pământ pe care le pot culege, au fost deranjați de furnici și alte gâze, au văzut frumoasele culori ale 
fluturilor, au văzut pomi înfloriți și atunci ei au înțeles de ce spun că primăvara natura revine la 
viață. 

În concluzie, activitățile extrascolare au rol foarte important în procesul educațional și în 
formarea personalității copiilor prin acestea ei învățând lucruri noi, consolidând cunoștințe formând 
competențe și aptitudini și pregătindu-i pentru viață care se va desfășura în afara porților școlii.  

Bibliografie: 

1. http://ise.md/uploads/files/1460559060_3.-managementul-activitatilor-extrascolare.pdf
2. https://www.scribd.com/doc/190252918/Locul-%C5%9Fi-rolul-
activit%C4%83%C5%A3ilor-extracurriculare-in-educa%C5%A3ia-copiilore 
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Managementul activităților extracurriculare în învățământul primar 

 
 

Prof. înv. primar Rădac Daniela 
Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Gîrda de Sus/ Ghețar 

 
 
Dată fiind complexitatea procesului de învățământ, multitudinea finalităților pe care acesta le 

vizează, dar și diversitatea intereselor și nevoilor elevilor, este necesară utilizarea unei game variate 
de activtăți instructiv-educative în vederea dezvoltării comprehensive a personalității. În acest sens, 
chiar dacă lecția rămâne principala formă de organizare a procesului didactic, acesta nu poate 
contribui în mod singular la formări și consolidări suficiente din punct de vedere calitativ și 
cantitativ  a priceperilor, deprinderilor, abilităților atitudinilor și valorilor elevilor.  

Prin urmare, complexitatea finalităților educaționale specifice învățământului primar impune 
îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare, precum și încurajarea parteneriatului 
educațional (școală-familia-comunitate). Din această perspectivă, putem spune că învățământul are 
misiunea de a-i forma pe copii/elevi sub aspect cognitiv, metacognitiv,  psihomotric și socio-afectiv,  
pentru o cât mai ușoară integrare socială. Așadar, o consecință importantă a activităților 
extracurriculare o poate constitui comutarea  accentului de pe dimensiunea informativă pe cea 
formativă, cu importante consecințe pozitive în dezvoltarea elevilor. 

Activitățile didactice extracurriculare sunt variate, se poiectează și se organizează în funcție de 
posiblitățile de realizare a legăturii cu procesul instructiv-educativ realizat în clasă, respectiv cu 
obiectivele acestuia, cu obiectivul general urmărit și cu obiectivele specifice, cu locul desfășurat cel 
mai adecvat. Aceste activități au caracter preponderent opțional/ benevol și se realizează prin 
conexiuni inter și transdisciplinare. 

Factorii care  pot influența și condiționa eficiența organizării și implemntării activităților 
extracurriculare se referă, în general, la aspecte precum resursele umane implicate în coordonare și 
implementare, resursele financiare, resursele materiale, motivația elevilor pentru participare. 
Așadar, având  în vedere toți acești factori,  managementul activităților extracurriculare presupune 
demersuri caracterizate de flexibilitate metodică, chiar dacă există o programă și metodologie ale 
realizării acestui tip de activități, acestea au mai mult un caracter orientativ.  

Totuși, putem vorbi despre anumite cerințe pedagogice principale, cu caracter general, a căror 
respectare sporește eficiența educațională a acestor activități: 

 precizarea riguroasă  scopurilor informative și formative urmărite; 
 cunoașterea nevoilor și așteptărilor educaționale; 
 proiectarea, conducerea și organizarea acestor activități; 
 respectarea resurselor psihologice ale clasei de elevi; 
 încurajarea inițiativei și a spiritului de independență, dar și a celui de întrajutorare, de 

colegialitate și de fairplay al copiilor; 
 planificarea riguroasă a sistemului de activități extracurriculare, în corespondență cu cele 

obligatorii, pentru a se preveni manifestarea unor influențe nedorite; 
Este evident  faptul că reușita activtăților  extracuricuiare rezidă în implicarea și colaborarea 

tuturor factorilor implicați. Cu toate acestea, profesorul  pentru învățământ primar, ca manager al 
acestor activități,este cel care asigură eficiența desfășurării acestui tip de activități,  prin asumarea și 
gestionarea dinamică  a unor roluri și responsabilități. În acest sens, cadrul didactic poate asuma 
roluri de: 
 proiectant și organiator al activităților extracurriculare; 
 coordonator și monitor al activităților extracurriculare; 
 evaluator al eficienței activtăților extracurriculare. 
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Rolul de proiectant și organizator al activtăților extracurriculare presupune stabilirea coerantă și 
funcțională, de către cadrul didactci, a etapelor de proiectare și implementare  a activităților 
extracurriculare din școala primară și particularizarea acestora la tipul și specificul activității 
propuse și la caracteristicile colectivului d elevi. 

Complementar, rolul cadrului didactic de proiectant și organizator al activităților 
extracurriculare, poate viza și aspecte precum: 
 dimensionarea  temporală a activităților extracurriculare, prin realizarea planificării 

calendaristice a acestora de-a lungul semestrului sau anului școlar; 
 realizarea demersurilor necesare în vederea avizării activităților extracurriculare de către 

conducerea școlii și de către ISJ sau alte organisme, după caz; 
 obținerea acordului părinților elevilor pentru participarea acestora la activtățile 

extracurriculare, în cazul celor desfășurate în afara școlii; 
 identificarea celor mai bune modalități de comunicare cu toți factorii implicați în 

desfășurarea  activităților extracurriculare, eventual prin organizarea unor ședințe de analiză și de 
luare  a unor decizii operaționale. 

Rolul de coordonator și monitor al activtăților extracurriculare. Pornind de la proiectarea 
activităților extracurriculare și de la finalitățile acestuia, cadrul didactic asumă, de asemeneași 
coordonarea modului în care acestea sunt implementae, având un rol activ și implicându-se în mod 
direct. Pe de altă parte, activitățile extracurriculare, având  o doză mare de flexibilitate, cadrul 
didactic monitorizează maniera în care elevii reacționează la activitățile propuse, urmărește gradul 
acestora de implicare și, dacă este cazul, identifică posibilități de ameliorare, restructurare sau chiar 
renunțare la anumite activități, înlocuindu-le cu altele care ar putea interesa copiilor.  

De asemenea, rolul de coordonator și monitor al activităților extracurriculare presupune pentru 
cadrul didactci și activtăți precum: 

- stabilirea responsabilităților colaboratorilor implicați; 
- stabilirea sarcinilor și responsabilităților elevilor; 
- gestionarea resurselor financiare, materiale și de timp; 
- gestionarea eventualelor conflicte; 
Rolu de evaluator al efecienței activităților extracurricualare. Evaluarea  activităților  nu poare fi 

comparată sau  raportată în totalitate  la evaluarea desfășurată în context curricular deoarece, în 
această situație, dată fiind flexibilitatea specifică, nu poate fi luată în calcul o metodologie 
riguroasă. Cu toate acestea rolul cadrului didactic  rămâne unul important din perspectiva obținerii 
feedback-ului în scopul optimizării viitoare, chiar dacă acesta, uneori, poate rămâne indirect și 
obținut prin observarea directă a comportamentului. 
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,,Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală  

adecvată, orice temă, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată  într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”.(Bruner) 

Educația extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.  Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile 
extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor 
şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter 
atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale,  antrenarea 
elevilor în proiecte cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, 
ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual . Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul 
liber al elevilor într-un mod  plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar 
ca în activităţile extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie 
integrate în mod echilibrat şi momente recreative. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare 
concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un 
anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare 
contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Se ştie că încă de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor 
spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a 
fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Participarea efectivă şi totală 
în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează 
curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul decooperare, contribuie la formarea colectivului de 
elevi.        

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului pentru pregătirea copilului pentru viaţă.    
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Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor,  prin punerea în valoare 
a posibilităţilor  şi resurselor  de care dispune clasa de copii. 
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Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. În legătură cu dezvoltarea 
creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea 
din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă.  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această 
formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în 
faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Se ştie ca 
incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
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vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot 
forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma 
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  
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Problematica educației dobândește in societatea contemporana noi conotații, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale .Accentul trece de pe informativ pe 
formativ, de pe instrucție pe educație. In contextul afirmării unei viziuni holistice asupra educației, 
școala nu mai poate răspunde singura nevoilor tot mai complexe ale societății ,un curriculum unitar 
nu mai poate răspunde singur diversității umane, iar dezideratul educației permanente tinde sa 
devina o realitate de necontestat.  

Astfel, fără a nega importanta educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul ca 
educația extra curriculara, adică cea realizata dincolo de procesul de învățământ, își are rolul si 
locul sau bine stabilit in formarea personalității copiilor. Grădinița ca instituție educativa, continua 
educația copilului începuta in familie, iar actul educațional are rolul de a stimula si valorifica 
talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția si asumarea de 
responsabilități in vederea dezvoltării si formarii unei personalități armonioase a copiilor încă de la 
cea mai frageda vârsta. 

Timpul liber al copiilor sta din ce in ce mai mult in atenția organizatorilor procesului de 
instruire si educare in scopul folosirii mai eficiente a acestuia in procesul educativ al tinerei 
generații. Copiii, au nevoie, de activități de joc, de dans, de sport. Este si motivul pentru care 
educatoarele trebuie sa acorde toata atenția bunei organizări a timpului liber al copiilor din 
grădinițe, îmbinând armonios, munca si învățarea cu distracția si jocul. 

Prin activitățile extracurriculare desfășurate in grădinițe se urmărește completarea procesului 
didactic, organizarea raționala si plăcută a timpului liber. O cerința foarte importanta vizând 
opțiunea pentru astfel de activitate este selecționarea din timp a suportului teoretic in funcție de 
interesele si dorințele copiilor si ordonarea lor intr-un repertoriu cu o tema centrala. Activitățile 
extracurriculare organizate in grădinițe pot avea conținut cultural, artistic sau spiritual, conținut 
științific si tehnica-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc ,de participare la 
viață si activitatea comunității locale. In cadrul activităților extracurriculare cu o deosebita influenta 
formativa sunt incluse toate formele de acțiuni care se realizează in afara programului propriu zis : 
plimbări, ieșiri in natura, excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri intre grupele 
aceleiași grădinițe sau intre grădinițe, parteneriate școlare pe diferite teme, etc . 

In activitățile organizate in mijlocul naturii si al vieții sociale, preșcolarii se confrunta  cu 
realitatea printr-o percepere activa, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice si locuri istorice. Ei  dobândesc o 
mare cantitate de informații privind munca si viată omului in diferite contexte își formează 
reprezentări simple despre structura si condițiile de viață ale unor plante si animale, despre legi 
obiective ale succesiunii anotimpurilor si frumuseților patriei . In cadrul  activităților in aer liber, 
preșcolarii își pot forma sentimentul de respect si dragoste pentru natura, de ocrotire a speciilor pe 
cale de dispariție.  
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Vizitele la muzee, expoziții, monumente si locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui si prețui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului 
nostru. Atât activitățile turistice cat si cele de concurs contribuie la îmbogățirea si lărgirea 
vocabularului activ, a socializării, a diverselor conținuturi stimulative , astfel copiii pot reda cu mai 
multa creativitate si sensibilitate imaginea realității in cadrul activităților plastice si practice si de 
educarea limbajului , au mai multa inițiativa in cadrul jocurilor. 

Spectacolele, serbările, vizionările (teatrul de păpuși) constituie o alta forma de activitate 
extracurriculara in grădinițe, prin intermediul cărora copilul face cunoștința  cu lumea minunata a 
artei. Aceasta forma de activitate îl pune pe cel mic atât in calitate de actor cat si de spectator in fata 
unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum si in faptul ca se apelează in permanenta la 
afectivitatea copilului. . Viată afectiva la vârsta infantila constituie temeiul viitoarei personalități. A 
te concentra asupra ei, a mecanismelor proprii de funcționare constituie, de fapt, esența activității 
instructiv – educative a educatoarei in grădinița de copii, barometrul de apreciere a eficientei acestei 
munci, chiar daca roadele ei vor fi culese nu imediat, ci in timp, uneori de-a lungul întregii deveniri 
umane. 

Prin organizarea unor concursuri intre grupele aceleiași grădinițe sau intre grădinițe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltam dragostea si interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
si personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând ușor depista tinere talente artistice in 
vederea cultivării si promovării lor. Concursurile sportive vin ca si o completare a activităților de 
educație fizica, si ajuta la dezvoltarea psiho-motrica  a copiilor, cei mici participând cu multa 
plăcere.  

In același timp nu trebuie neglijat rolul  activităților extracurriculare in formarea caracterului 
colectiv care conduce la « sudarea legăturii » dintre cei mici, ii învață sa trăiască in grup, sa 
colaboreze ,sa accepte si sa respecte părerile celorlalți.  
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Rolul activităților extrașcolare în formarea armonioasă a elevilor 
 
 

Prof. înv. primar Răscol Elena 
Școala Gimnazială Nr. 1 Totea, 

Com. Licurici, jud Gorj 
 
 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Ele   stârnesc   interes,   
produc bucurie, facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare 
dintre ei având posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale. 

Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite 
competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. 
Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după ore 
și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare 
unei bune dezvoltări, formării personalității elevului, care își va găsi prin acestea înclinațiile, 
talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Activităţile concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   spectacole   
imprimă   copilului   un   anumit   comportament,   o   ţinută   adecvată   situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta.  Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă 
sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Excursiile și drumețiile  la care au participat   elevii mei, dar și activitățile desfășurate în 
săptămâna Școala Altfel și nu numai,,au avut drept scop legarea unor prieteni, cunoașterea unor 
peisaje frumoase, vizitarea unor obiective turistice și culturale din jud. Gorj ( Ansamblul 
Monumental Constantin Brâncuși de la Tg.Jiu), vizionarea de spectacole la Teatrul Elvira Godeanu, 
dar și din alte județe (Mănastirea Argeșului, Grădina Zoologică de la Sibiu, Biserica Neagră de la 
Brașov, Castelul Bran, Cetatea Deva).  

Mărturie stau fotografiile realizate în timpul acestor activități. Sunt sigură că  aceste fotografii 
vor dăinui peste timp și vor face ca elevii să-și amintească cu încântare de momentele frumoase 
petrecute, pentru că astfel de activități își pun amprenta pe dezvoltarea lor morală, culturală și 
socială,  contribuie la educarea dragostei pentru natură, artă, cultură.  
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Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 

cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic. Participarea efectivă şi totală în activitate 
angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, influenţându-se 
reciproc, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie  la   formarea  colectivului   de   elevi.  Elevii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator, de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor   şi   resurselor   de   care   
dispune   clasa   de   elevi. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 
creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.  

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Este însă 
important ca profesorul  să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi 
tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

                    

Bibliografie:  
1. Cernea,   Maria,  Contribuţia   activităţilor   extracurriculare   la   optimizarea    procesului   

deînvăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2. Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruireşi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 

Prof. Răsură Mariana 
Grăd. Nr. 208, Bucuresti 

          
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
                             (Maria Montessori-  “Descoperirea copilului”) 

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii . 

Important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Elevii 
trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber 
al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de 
activitate, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.                                                                                               

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor.  

În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite 
obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la 
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă 
cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la 
formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, 
la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi.  

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 
învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 
 

Prof. înv. primar RĂȘCANU MARINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14, CONSTANȚA 

 
 
 
Într-o societate cu un sistem de învățământ bolnav, cu principii comuniste, în care elevul este 

centrat pe cantitatea cunoștințelor asimilate, nu pe calitatea acestora, activitățile extrașcolare sunt o 
pauză binemeritată în noianul informativ continuu. 

  
Activitățile extrașcolare au un rol foarte important în dezvoltarea armonioasă a copilului; ajută 

elevii să își formeze atitudini pozitive față de învățare; elevii vor obține performanțe mai ridicate și 
li se formează abilități practice diversificate, strategii de rezolvare a problemelor; dezvoltă stima de 
sine și încrederea reciprocă față de colegii de clasă.  

 
Aceste activități se pot desfășura la nivelul unității de învățământ sau în afara instituției, cu 

participarea uneia sau mai multor clase de elevi. Au rolul orelor clasice de predare-învățare. Aria de 
desfășurarea e greu de delimitat.  

 
Pot fi excursii, vizite la muzee, la diverse instituții publice, vizionare de spectacole de teatru, 

muzică, activități artistice, sportive sau culturale, activități de ecologizare, iar lista poate continua. 
 
Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 

în formarea personalității copiilor.  
 
Educația unui copil nu se realizează într-un cadru formal, ci și prin activități extrașcolare și 

extracurriculare.  
 
Scopul acestora este identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 

cultivare unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ.  
 
Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai 

încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași să te conducă spre 
acțiuni frumoase și valoroase. 

 
Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o continuă schimbare, iar aceștia 

trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Răveanu Monica, profesor 
 
 
 
Activitățile extrașcolare reprezintă activități de formare-dezvoltare a personalității umane 

realizate într-un cadru organizat și planificat în mod flexibil și opțional, în afara programelor de tip 
formal. Aceste activități sprijină în mod direct și indirect activitățile organizate la nivelul sistemului 
și al procesului de învățământ. 

Activitățile extrașcolare pot fi realizate cu resurse tradiționale: excursii, vizite la diferite 
obiective istorice, culturale, economice etc, tabere, cluburi, universități populare, vizionări de 
spectacole și de expoziții. Activitățile extrașcolare pot fi realizate și cu resurse moderne: activități 
specifice, organizate la nivel de bibliotecă, videotecă, mediatecă școlară, activități la nivel de presă 
scrisă, radio, televiziune, etc. 

Dezvoltarea educației extrașcolare este semnificativă în ultimele decenii, ca urmare a 
contribuțiilor înregistrate în plan teoretic și practic de progresul mass-media, în general. 

Activitățile extrașcolare realizate prin „noile mass-media” stimulează progresul general al 
activităților de instruire.  

În cele ce urmează, dorim să prezentăm câteva dintre activitățile extrașcolare pe care le-am 
realizat cu elevii din școala noastră. Bineînțeles că scopul nostru a fost acela de a-i determina pe 
micuți să participe cu plăcere la activitățile extrașcolare propuse și în același timp de a aduce 
zâmbete pe chipurile lor.  

Una din activitățile desfășurate a avut ca scop familiarizarea elevilor cu elementele specifice 
artei teatrale, participând la numeroase jocuri de pantomimă, jocuri de dicție și de atenție, inițiere de 
dialoguri și povești în lanț. Toate aceste exerciții de improvizație, imaginație și creativitate, 
susținute de muzică, i-au încurajat pe copii să-și dezvolte abilitățile fizice, psihice și de relaționare, 
să le formeze o minte liberă, fără complexe și în același timp, o gândire creatoare. 

Toate activitățile la care au participat le-au stârnit interesul și imaginația, însă dintre jocurile 
preferate ale micuților au fost: Bucătarul, Regele și bufonul, Statuia, Oglinda, Cele patru colțuri. 

În jocul Regele și bufonul s-a lucrat pe perechi, un copil fiind regele, iar celălalt bufonul. Regii 
mergeau în fața bufonului cu un pas ferm, potrivit rangului lor. Bufonii îi urmau, făcând toate 
grimasele și gesturile posibile. Când regii se întorceau, bufonii trebuiau să rămână nemișcați. 

Cel mai mare succes l-a avut jocul  Statuia. Elevii au ieșit din sala de clasă, rămânând un singur 
elev care a devenit statuie. Toți ceilalți copii au încercat, rând pe rând  să refacă întocmai poziția 
inițială, însă, la final, au constatat că ultima statuie a fost total diferită de prima.  

Jocul Oglinda a fost pentru copii un motiv serios de distracție, deoarece micuțul actor, care era 
oglinda îl imita, așa cum reușea pe colegul său, stârnind hohote de râs.  

Pentru jocul  Cele patru colțuri li s-a propus copiilor să stabilească pentru fiecare colț al clasei 
câte un sentiment (iubire, ură, supărare, veselie). Fiecare dintre ei a primit câte un monolog pe care 
l-a citit, conform colțului în care se afla. Toți elevii au fost implicați, rând pe rând în toate jocurile 
de improvizație.  

Obiectivele urmărite prin frecventarea unor activități extrașcolare sunt: creșterea capacității de 
învățare, dezvoltarea inteligenței și dobândirea unor cunoștințe. Însă în ultimele decenii structura 
familiei s-a schimbat profund cu consecințe evidente asupra educației. Familiile sunt din ce în ce 
mai puțin numeroase și este preponderentă tipologia copilului singur la părinți. 

Când activitățile extrașcolare sunt prea multe, acestea pot reprezenta o povară exagerată care nu 
îi permite copilului să se bucure de timp liber. 
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Hiperstimularea copiilor este analizată cu un ochi critic de către specialiști, pentru a reflecta 
asupra unor posibile repercusiuni viitoare. 

Cu siguranță, educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, 
îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii şcolarilor. 

 
 
 Cristea Sorin, Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, București, 2010 
 Sacchi Gaia, Copiii centrifugați. Când activitățile extrașcolare sunt prea multe, Editura All, 

București, 2011 
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Locul și rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
 

Prof. Înv. Primar Rebegea Iustina 
Scoala Gimnazială Pribești 

 
 

“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceastalume nu va mai exista cand ei vor 
fi mari si nimic nu ne permite sastim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” 

                                                   (Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 
  
Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul deinvatamant) isi are rolul si locul bine 

stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatileextracurriculare urmareste 
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stilde 
viata civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ indiferite domenii. Incepand de la cea 
mai frageda varsta, copiiiacumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cuobiectele si 
fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unoraptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suportpentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelorpersonale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prinprocesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber alcopilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

 
 Exemple de activitati extrascolare 
  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–organizate selectiv–

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporuluinostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şifenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie îndesfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate detrecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unorpersonalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ceelevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre uneledomenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 

 Excursiile sitaberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor  copiilordespre frumusetile 
tarii, la educarea dragostei, respectului pentrufrumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii 
pot cunoasterealizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creatopere de arta. 

 Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil înmajoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebitărezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de massmedia şi ne referim la televizor, calculator si internet, carenu fac altceva 
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decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in niştepersoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şimai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiiiacumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. 

In cadrul activităţilororganizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă 
curealitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiun ilor turistice, elevii isi pot forma sentimental 
derespect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale.Grija fata de timpul liber al copilului, 
atitudinea decunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a acestora trebuie safie dominantele 
acestui tip de activitati. 

Acestea le ofera destindere,incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea uneia 
firmari si recunoastere a aptitudinilor. Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvoltagandirea 
critica si stimuleaza implicarea tinerei generatii in actuldecizional in contextul respectarii 
drepturilor omului si al asumariiresponsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza 
lucrativaintre componenta cognitiva si cea comportamentala.In urma plimbarilor, a excursiilor in 
natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, încadrul 
activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, 
în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li sespune 
în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

 Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului,la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţiaşcolară dobândind însuşirea a noi 
cunoştinţe. Excursia reprezintăfinalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajutăsă 
înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un 
act de ridicare a niveluluicultural . 

 Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimenteleimportante din viata scolarului. Din punct de 
vedere educativimportanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica aelevului precum si in 
atmosfera sarbatoreasca instalata cu acestprilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele 
didactice, leofera elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rolde motivare, mai 
putin seminificativ. 

Concursurile scolare- sunt o metoda extrascolara de astarni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare avand, inacelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala aelevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. 

Concursuri precum "Cangurul" sau Olimpiadele Scolare pot oferi ceamai buna sursa de 
motivatie, determinand elevii sa studieze inprofunzime si prin urmare sa scoata rezultate mai bune 
la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile organizate de catre cadreledidactice in clasa.  

Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vorstimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii 
va oferi ocazia sa seintegreze in diferite grupuri pentru a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila 
mult mai usor toate cunostintele. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândireindependentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însăimportant ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracterinterdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factoriieducativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copiluluiun anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 
declanşeazăanumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 

1612



activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizatde acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie săcuprindă masa de copii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.  
Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un 

efort suplimentar. Copiilor li sedezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dândposibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii seautodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prinacest tip 
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator deabordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activitatile extracurriculare sunt apreciate atat de catrecopii, cat si de factorii educationali in 
masura in care: valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor; organizeaza intr-o maniera 
placuta si relaxanta timpul liber alcopiilor contribuind la optimizarea procesului de invatamant; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracterrecreativ; copiii au teren liber pentru 
a-si manifesta in voie spiritul deinitiativa;participarea este liber consimtita, necoditionata, 
constituind unsuport puternic pentru o activitate sustinuta; au un efect pozitiv pentru munca 
desfasurata in grup; sunt caracterizare de optimism si umor; creeaza un sentiment de siguranta si 
incredere tuturor participantilor; urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesulde 
invatamant;contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. Activităţiile extracurriculare contribuie 
la gândirea şicompletarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
şcolarilor, la organizarea raţionalăşi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv,copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg alactivităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şisoluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere înimaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

 
 
Bibliografie: 
 
 * Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea 
 procesului de învăţământ , în“ Învăţământul primar“nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 * Ionesc, M., Chiş, V.,Mijloace de învăţământ şi integrareaacestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
*Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian,Şcoala 

la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământuluiobligatoriu. Studiu de impact , 
Editura Polirom, 2002 

* Crăciunescu, Nedelea,Forme de activităţi extracurricularedesfăşurate cu elevii ciclului primar, 
în“Învăţământul primar“ nr.2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

  

1613



 
Activitățile extrașcolare – factori stimulatori ai interesului elevilor 

 
 

Prof. Georgiana Rednic,  
Liceul Tehnologic Marmația, Sighetul Marmației 

 
 
Activitățile extrașcolare au un rol aparte în cadrul procesului educațional, fiind considerate 

,,sarea și piperul” acestuia. Această situație se datorează faptului că stimulează interesul elevilor 
față de cele două componente ale procesului menționat mai sus, și anume educația și instrucția. 
Având în vedere că memoria este selectivă, păstrarea mentală vie a acestor tipuri de experiențe este 
dovada clară că ele s-au întipărit profund și constituie surse de îmbogățire a activităților cotidianului 
de învățare. Interesul față de una sau mai multe discipline de studiu este dublat de interesul față de 
interrelaționare, aspecte firești ale omului, ființă eminamente socială și gânditoare, care încearcă să 
descopere misterul vieții, să-și găsească rostul în Univers.   

Adevărate ,,energizante” educaționale, activitățile extrașcolare stimulează motivația, 
creativitatea, curiozitatea, empatia, răbdarea, implicarea, comunicarea, atât ale elevilor, cât și ale 
profesorilor, precum și exersarea talentului pedagogic al educatorului. 

Potrivit celebrului citat al lui Plutarh, ,,Mintea nu e un vas ce trebuie umplut, ci un foc ce trebuie 
aprins”, acest tip de activități răspunde cel mai bine acestei chemări. O astfel de activitate, 
desfășurată într-un context real de viață poate în mult mai mare măsură decât activitățile obișnuite 
din școală să stimuleze motivația elevilor. O simplă drumeție sau o vizită la un muzeu îl poate 
marca pentru tot restul vieții pe copil. Aceste activități, prin paleta atât de variată pe care o dețin îl 
pot ajuta pe elev să-și găsească noi preocupări sau să-și dezvolte altele vechi, determinându-l să 
aprofundeze domenii studiate la școală. Prin stimularea curiozității, copiii fiind dornici de 
experiențe noi, se pot activa implicarea și perseverența, ca trăsături de caracter în dezvoltarea 
propriilor personalități, precum și a personalității altora, având ocazia de a deveni model. 

Legătura directă cu viața reală pe care o promovează acestea, îi pun pe elevi în contexte 
concrete de viață, conștientizând că ceea ce studiază în cadrul activităților din interiorul școlii nu 
este rupt de realitate, prin urmare, pentru a se adapta, pentru a se manifesta și, de ce nu, pentru a 
excela, au nevoie și de o pregătire teoretică, ce include atât cultura generală, cât și cea specifică 
unui anumit domeniu. Realizând diferite conexiuni între cunoștințele provenite din educația 
formală, informală și nonformală, precum și între disciplinele pe care le studiază, aceștia își 
dezvoltă procesele psihice, cum ar fi, de exemplu, memoria, atenția, gândirea, limbajul.  

Pentru a propune o activitate extrașcolară, profesorul este solicitat atât din punctul de vedere al 
creativității, cât și din cel al empatiei și al discernământului. Din varietatea activităților pe care și le 
propune ținând cont de interesele elevilor, acesta va fi nevoit să le aleagă pe cele care le-ar fi de 
folos în viață, nu numai strict ca informații pe care să și le însușească, să le aprofundeze sau între 
care să facă legături, ci și pe cele formatoare de caracter.  

Aceste tipuri de activități sunt mai dificil de realizat și din cauza responsabilităților pe care le 
include, deoarece profesorul își asumă, prin ieșirea din spațiul securizant al clasei și al școlii, în 
primul rând, siguranța elevilor pe care îi însoțește și, nu în ultimul rând, rezolvarea eventualelor 
situații conflictuale, iar acestea sunt doar două exemple de astfel de responsabilități. Însă toate 
aceste eforturi conduc, pe de o parte, la optimizarea procesului de învățare, iar pe de altă parte, la 
dezvoltarea empatiei și a comunicării, atât între elev și profesor, cât și a elevilor între ei, acestea 
fiind condiții de bază în realizarea performanței.    

Prin rolul stimulant pe care-l au în cadrul procesului educațional, se poate afirma că acest tip de 
activități, extrașcolare, sunt o cerință sine qua non în valorizarea procesului educațional. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. Regulaș Cosmina Valentina 
Școala Gimnazială „ Lazăr Tâmpa”, Almaș, jud. Arad 

 
 

Activităţile extracurrilculare au un rol important în programul elevilor deoarece cu ajutorul lor 
schimbăm puţin rutina şi actul educaţional, provocând imaginaţia acestora. În  general, elevii se 
plictisesc repede, mai ales de scris şi stat în bancă, iar o activitate extracurriculară este o activitate 
care îi scoate din starea de monotonie, provocându-i la o altfel de gândire, la o altfel de activitate.  

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

 Comenius spunea „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de 
cuvinte, fraze, expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă 
lucrurile.” 

Activităţile extracurriculare sunt planificate, de obicei, în concordanţă cu evenimentele care au 
loc într-o anumită perioada a lunii. De exemplu, în luna martie, am ales ca activitate 
extracurriculara, la clasa pregătitioare, ,,Gânduri pe mama,,.  

Obiectivele acestei activităţi au fost: 
-să sorteze diferite materiale sintetice sau naturale; 
-să stabileasca tehnicile şi etapele de lucru necesare; 
-să realizeze  compoziţii aplicative şi decorative reprezentând: mărţişoare, felicitări, tablouri 

dedicate zilelor de 1 şi 8 Martie folosind materialele adunate; 
-să recite poezii dedicate mamei, bunicii, primăverii, florilor etc. 
-să interpreteze cântece dedicate mamei, primăverii etc. 
Modul de realizare a fost activitate tip șezătoare și activitate practică. Locul desfășurării a fost 

sala de clasă, iar finalitățile au fost compoziții artistice și plastice, interpretare de cântece și poezii 
dedicate mamei, dar și joc de rol, dedicat sosirii primăverii. 

Activitatea s-a desfășurat cu ocazia zilei de 8 Martie, dar și a începutului de primăvară. Cei 21 
elevi ai clasei pregătitoare au realizat creații estetice folosind materiale și tehnici diverse. Darul 
pentru mama a constat intr-o felicitare și un tablou, apoi un program artistic. 

Felicitarea a fost realizată prin decupare, lipire, ornare. S-au decupat un număr de 15 lalele, în 
trei culori, care s-au lipit astfel încât s-a obținut o felicitare cu lalele 3D. S-a mai realizat și o 
felicitare cu o zambilă în ghiveci, pentru care s-au perforat floricele foarte mici, care s-au lipit in 
forma unei zambile. Pentru ghiveci și frunze s-a utilizat hârtie creponată, mototolită. În interiorul 
felicitării, elevii au scris diferite mesaje pentru mămicile lor. 

Am folosit drept tehnici de lucru: decupare, îndoire, asamblare, ornare, perforare. 
Ca materiale, s-au folosit: carton colorat și alb, hârtie colorată și albă, marker, foarfece, 

perforator, lipici, sclipici și altele. 
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Pentru realizarea tabloului s-au folosit floricele diferite, decupate și lipite în forma unui buchet 
de flori. Rama a fost creată prin perforarea marginilor cartonului în diferite forme. 

Fiecare copil și-a ales tehnica, materialele sau culorile preferate. 
Produsele obținute au fost dăruite într-un cadru festiv…Copiii au pregătit o serbare pentru 

mămici, dar și pentru colegii mai mari și pentru cadrele didactice. În cadrul acestui eveniment, 
elevii clasei pregătitoare s-au transpus în rolurile unor diferite flori, păsări, fluturași sau albinuțe. 
Pentru aceasta, am realizat diferite costumații reprezentând rolul fiecăruia. Atât elevii, cât și 
mămicile au fost entuziasmați de desfășurarea programului, dar și de produsele realizate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

prof. Reitu Mariana Beatrice 
Liceul Tehnologic Tandarei 

 
 
 
Educaţia este un fenomen social  îndeplinind  atât funcţia de informare, cât și cea de formare a 

omului în plan intelectual, moral, artistic, fizic.   
De-a lungul vieții sale, omul sufera o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale care pot 

acționa concomitent, succesiv sau complementar,pregatindu-l pentru viața.  Specialiştii în stiintele 
educatiei au identificat trei tipuri de educatie: educaţia formală (scolară), nonformală (extrascolară) 
și  informală (cunoştinţele pe care individul  le achizitioneazaîn familie, cu prietenii, pe stradă,  sau 
din mass-media). 

 „Educatia formala include ansamblul actiunilor intentionat educative, organizate si realizate in 
mod planificat, sistematic, in cadrul institutiilor scolare si universitare, prin intermediul sistemului 
de invatamant structurat si ierarhizat in trepte scolare si pe ani de studii” (Jinga, I. & Istrate, E. 
2001, p. 152). 

Educatia informala reprezinta ,,totalitatea informatiilor neintentionate, difuze, eterogene, 
voluminoase – sub raport cantitativ – cu care este confruntat individul in practica de toate zilele si 
care nu sunt selectate, organizate si prelucrate din punct de vedere pedagogic’’ (Cucos, 1996, p. 36). 

Legat de educația nonformala, trebuie sa precizam  ca termenul nonformal provine  din 
latinescul  nonformalis cu sensul ,,in afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume 
gen de activitate’’. Ea cuprinde totalitatea influentelor de natura educativa realizate in afara clasei 
sau in afara scolii. 

Cele trei tipuri de educatie  sunt interdependente neputandu-se trasa granițe clare intre acestea. 
În ceea ce privește relația educatie formala-nonformala se observa ca activitățile  nonformale 

(extrascolare) sunt complementare activitatii desfășurate în clasa  și contribuie la dezvoltarea 
armonioasă a elevului prin  formarea la acesta a unei atitudini pozitive față de învățare, a unor 
abilități practice  și, nu în ultimul rand, contribuie la formarea unor strategii adecvate de rezolvare 
de probleme.  Au un rol important și în plan psiho- emoțional  actionand pozitiv asupra stimei de 
sine a elevului. 

Așadar, activitățile extrascolare (nonformale) îndeplinesc urmatoarele funcții: formativa, 
educativa, recreativa și de integrare sociala. 

Activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole 
cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme,competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe 
discipline, concursuri etc.  

Prin vizionarea de spectacole cultural-artistice (de piese de teatru, filme educative) sau prin 
implicarea lor directa  participând  la realizarea unor evenimente  cultural -artistice (ateliere de 
creaţie, dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare), elevii pot fi stimulaţi şa  își dezvolte  imaginaţia creatoare şi cunoştinţele.    

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor elevilor despre  frumuseţile 
locurilor vizitate, la educarea sentimentelor de dragoste și respectului pentru frumosul  manifestat in 
natură, artă și cultură. 

Un alt tip de activități extrascolare cu impact pozitiv asupre elevului îl reprezintă concursurile 
şcolare. Este  o metodă de a starni interesul elevului pentru diferite discipline de studiu,  oferindu-le  
elevilor posibilitatea sa demonstreze practic  cunostintele dobandite  prin  ceea ce au învăţat la 
şcoală şi acasă. Participarea la concursuri scolare  ii  motiveaza, determinand elevii sa studieze mai 

1617



mult  şi să obţină rezultate mai  bune la şcoală, si nu în ultimul rând, le dezvolta spiritul de 
competivitate și abilitatatile de lucru în echipa. 

Activităţiile extracurriculare are un rol esential în completarea educatiei formale, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor și  la organizarea  timpului liber. 

     
Bibliografie: 
 
Cernea, Maria,  „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţămant, în “Invăţămantul primar“”,nr. 1/2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
Ţîru, C. Maria, „Pedagogia activităţilor  extracurriculare”–Suport de curs,Cluj-Napoca 2007; 
Cristea, Sorin (coord. generala),”Curriculum pedagogic”,II, Editia a II-a, Editura Didactica și 

Pedagogica, R.A., Bucuresti, 2008; 
Cristea, Sorin, „Dicționar de pedagogie”, Grupul Editorial Litera.Litera Internațional, 

Chisinau,2002; 
Cucos, C. (1996),”Pedagogie”, Iasi, Ed. Polirom; 
Jinga, I., Istrate, E. (2001)”Manual de Pedagogie”, Bucuresti, Ed. All; 
Vaideanu, G. (1988), ”Educatia la frontiera dintre milenii” Bucuresti, Ed. Politica. 
 

 

1618



Impactul activităţilor extraşcolare                                                        
în dezvoltatarea personalităţii elevului din ciclul primar 

 
Profesor înv. primar: Rician Livia 

Şcoala Gimnazială “Grigore Silaşi”Beclean 
 

  
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
 (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor 
şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un 
curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

Pornind de la faptul că învățământul românesc actual pune accent, atât pe învățământ de 
performanță, cât şi pe dezvoltarea abilităţilor practice, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, un 
rol important „în viaţa” elevilor, pe lângă cunoştinţele teoretice, îl reprezintă activităţile 
extraşcolare. 

Activităţile extraşcolare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
ele urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor extraşcolare trebuie să se aleagă din timp materialele, 
sursele necesare, modul de ordonare a acestora într-un repertoriu cu o temă centrală şi originală. 
Prin desfăşurarea acestora, profesorul are posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine copiii, de a-i vedea 
în altă ipostază, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să pătrundă în „cămara sufletului lor”, 
să-i pregătească pentru ceea ce îi va aştepta. Totodată, aceste activităţi  permit copiilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar, cei timizi, să reducă nivelul de anxietate, să-şi pună în practic 
adevărata lor valoare intelectuală.   
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Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de fiecare cadru didactic în 
parte, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o 
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la acest tip de activităţi. 

 
În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 

creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm 
trei factori implicaţi în actul educaţional: 

 
a) elevii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
b) familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicare în organizarea activităţilor; 
c) şcoala – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
 

Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de şcoală, îi 
determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de 
activitate. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

În legătură cu dezvoltarea creativităţii elevilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de 
a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare de cultivare a gândului, a sufletului, a dorinţei de frumos şi mişcare, 
îmbracă forme multiple.   Printre cele mai importante activităţi extraşcolare, dintre care unele având 
deja un caracter tradiţional, amintim: 

• concursurile şcolare;  
• activităţile de socializare în oraş organizate pe tot parcursul anului: plimbări în oraş, în parc; 

cumpărături în magazine; luarea mesei la pizzerii; vizitarea     muzeelor şi a altor instituţii publice; 
• activităţile de decorare a clasei in funcţie de eveniment şi anotimp, sub îndrumarea cadrelor 

didactice;  
• activităţile de Crăciun (serbările, primirea colindătorilor, mersul cu colinda, expoziţiile de 

obiecte decorative potrivite sărbătorilor de iarnă); 
• organizarea de activităţi tematice ocazionate de Ziua Îndragostiţilor, Ziua Mamei, 9 Mai – 

Ziua Europei, Ziua Copilului; 
• pregătirile de Paşti (copiii realizează felicitări şi obiecte decorative); 
• implicarea elevilor, prin diferite moduri, în Proiecte; 
• serbarea zilelor de naştere a copiilor (sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucura de atenţia 

celorlalţi copii); 
• organizarea serbărilor ocazionate de sfârşitului anului şcolar, la care sunt invitaţi părinţii, fraţii 

şi prietenii copiilor; 
• participarea la o serie de activităţi de colaborare interşcolară; 
• participarea la excursii în împrejurimi sau de durată mai lungă.    
La vârsta copilăriei, vârstă a „descoperirii lumii”, cunoaşterea patriei ocupă un loc extrem de 

important.  
Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii în contact direct cu 

natura şi cu frumuseţile patriei, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit. Se 
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ştie foarte bine că nu-ţi poţi iubi patria cu adevărat dacă nu o cunoşti pe deplin şi nemijlocit. Acesta 
poate fi cu adevărat rolul primordial al excursiilor! 

În deplasările lor în mijlocul naturii, pe lângă observarea atentă de către copii a tot ce-i 
înconjoară, se pot organiza cu aceştia convorbiri, lecturi, concursuri, întreceri sportive, strângere de 
plante medicinale, pietre, fluturi, etc. 

De asemenea,  elevii îşi pot etala cunoştinţele dobândite până în acel moment, vorbind despre 
vegetaţia şi fauna din zona vizitată, pot,  să-şi dezvolte cunoştinţele istorice, vizitând locuri 
încărcate de istorie, casele memoriale ale diferitelor personalităţi ale poporului român (George 
Coşbuc, Ion Creangă, Liviu Rebreanu) le trezesc copiilor interesul şi dorinţa de a afla cât mai multe 
informaţii despre aceştia, lucru concretizat în informări suplimentare după înapoierea acasă. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

 
Bibliografie: 
  

● Cosmovici, Andrei,  Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi 
● Ionescu M. Chiş , 2001- ,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire’’, Editura Presa Universitară Clujeană,Cluj-Napoca 
●Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea 

procesului de învătământ 
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Activitățile extrașcolare – pași spre lărgirea orizonturilor cunoașterii 

 
 

Ripiceanu Nicoleta 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 
Societatea în care trăim, prin  dinamismul său,  prin deschiderea spre inovație, solicită un model 

al personalității umane care să fie capabil să facă față schimbărilor. Educația devine imboldul 
progresului social, în scopul formării unei  generații tinere capabile să asigure un nivel de bunăstare 
a vieții, o sporită interacțiune socială, condiții optime pentru dezvoltarea umană. Mediul  învățării 
școlare trebuie să fie suficient de stimulativ și diversificat, spre a oferi  fiecărui elev  o motivație 
susținută. 

Activităţile extrașcolare   sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru 
activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii.  

Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au 
libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele 
elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei 
– care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia și asumarea 
responsabilității, stimulează atât inițiativa și răspunderea personală cât și spiritul de solidaritate, 
capacitatea de argumentare, de a acționa și rezolva probleme în mod responsabil. 

Un rol forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare aminti: taberele, excursiile, drumețiile,  spectacole de teatru 
urmate de convorbiri asupra pieselor vizionate, programele artistice susținute de elevi, atelierele 
creative, şezătorile, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică, acțiuni 
ocazionate de sărbătorirea zilelor de naștere ale elevilor. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi 
imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea unor filme educative,  participând la 
ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în 
desfăşurarea sezătorilor literare.  
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In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii  isi pot forma sentimental 
de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in 
natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, 
în jocurile de creaţie.  

La vârsta școlară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

 Putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între 
elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca 
elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se 
producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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*Allport,W, Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii” 
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Rolul excursiilor școlare în procesul educațional 
 
 

prof. înv preșc. Rîtea Anamaria 
Grădinița Voinicel, Toplița, Harghita 

 
 
„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 

cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi 
 
Când spunem educație, ne gândim la școală. Însă, deși copiii învață o mulțime de lucruri la 

grădiniță/ școală, educația lor nu ia sfârșit când ies din clasă. Există o mulțime de lecții pe care 
copiii le învață doar de la părinții lor, din relațiile de prietenie și din experiențe în afara școlii.  

Proiectele extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Excursia reprezintă o formă de activitate extracurriculară care face posibil contactul nemijlocit 
cu lumea vie, oferind prilejul copiilor de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa 
cum se prezintă ele în stare naturală.  

Excursiile organizate de grădinită au multiple valenţe de informare şi educare a copiilor. La 
vârsta copilăriei, vârstă a „descoperirii lumii”, cunoaşterea lumii ocupă un loc extrem de important. 
Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a- i aduce pe copii în contact direct cu 
natura şi cu frumuseţile patriei, dar şi cu oamenii care o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit. Se 
ştie foarte bine că nu poţi iubi natura cu adevărat dacă nu o cunoşti pe deplin şi nemijlocit. Acesta 
poate fi cu adevărat rolul primordial al excursiilor. 

Excursiile, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într- un cadru 
nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort 
suplimentar. Mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la 
dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea 
operatorie a copilului cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi obiectivare. 

Excursia didactică are un impact covârşitor asupra dezvoltării cognitive şi afective 
a preşcolarului. Desfăşurarea activităţii într-un alt cadru decât cel obişnuit, al sălii de grupă, 
asigură o mai mare  coeziune a grupului, preșcolarii descoperind  „lumea” împreună.  O excursie îi 
pune pe copii în situaţia de a interacţiona, de a trăi experienţe comune. 

Socializarea determină legarea mai uşoară de prietenii, copiii devenind liberi şi independenţi,  
responsabili şi cu  iniţiativă.  

Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Ieșirile de acest gen îi 
fac pe copii să se accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, nu în ultimul rând, să se înțeleagă 
unii pe ceilalți, pentru că e știut lucru că excursiile sunt un bun prilej de relaxare, de bucurie, de 
armonizare a relațiilor dintre copii, de creştere a sentimentului că aparţin unui grup, sentiment care 
de cele mai multe ori le lipseşte, de dezvoltare a deprinderilor de a se comporta dezirabil într- un 
mediu diferit.  

Preferinţa pentru excursie, participarea masivă a copiilor la astfel de activități, sunt argumente 
suficiente pentru a demonstra că aceștia sunt însetaţi de a cunoaşte cât mai multe lucruri noi în mod 
direct, că se simt deosebit de satisfăcuţi şi bucuroşi de a- şi petrece timpul în mijlocul frumuseţilor 
naturii, că trăiesc simţiri dintre cele mai intense în contactul direct cu tezaurul de valori al 
înaintaşilor, că, în acest cadru, prieteniile şi colegialitatea cunosc noi dimensiuni.  

Activitatea turistică, atât de plăcută copiilor, ajută la fortificarea biologică a organismului, dar 
contribuie și la fortificarea morală, cultivând înalte trăsături de caracter. 
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Concluzionând, argumentele care dau valoare acestui mijloc didactic sunt: 
 
 excursia stimulează curiozitatea şi spiritul de explorare al copiilor; 
 excursia facilitează adaptarea comportamentului copiilor la realitatea înconjurătoare; 
 acumulările se realizează mai firesc, datorită împletirii elementelor recreative, ludice cu cele 

educative; 
 copiii dobândesc reprezentări cu valoare de amintire chiar pentru toată viaţa. 
 
 
Bibliografie: 
 
https://www.didactic.ro 
https://edict.ro 
https://muntomama.wordpress.com 
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MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ 

 
 

RIZEA ALINA MARIA, SCOALA LUCIENI 
 

 
Unitatea de învățământ: SCOALA GIMNAZIALA LUCIENI 
Numele și prenumele cadrului didactic:  RIZEA ALINA MARIA  
Clasa:  Pregatitoare, clasele I-IV 
Categoria de bună practică.-derularea parteneriatelor cu părinții/ cu comunitatea locală/ . 
 
PREZENTARE: 
 
a.)  Descriere: 
Aceasta  experiență de voluntariat a stârnit dorința elevilor claselor Pregatitoare,I-IV de a 

participa si anul acesta la Proiectul Let’s do it ,România!care s-a desfășurat în data de 15 
Septembrie 2018 și a avut ca obiectiv colectarea deșeurilor din împrejurimile localității Lucieni.Prin 
urmare, există entuziasm pentru participarea ca voluntari,în cadrul acestui proiect,atât din partea 
elevilor,părinților cat și din partea cadrelor didactice, reprezentanții Consiliul Local,oameni din 
comună dispuși sa colaboreze cu noi la desfașurarea acestei activități.Fiind instruiți în prealabil ,cu 
privire la normele de siguranță,elevii au colectat deșeurile răspandite pe marginea râului 
Dâmbovita.  In urma activității,  s-au colectat foarte mulți saci cu deseuri,aceștia fiind ridicați,la 
scurt timp de firma de salubritate parteneră. 

 
b.) Beneficii: 
- elevii au învățat sa-si asume unele responsabilități de ocrotire a mediului;     
- s-a intensificat relatia dintre copii,parinti si invatator prin implicarea familiei la stangerea 

deseurilor; 
- au cunoscut  unele reguli de protejare a mediului; 
- au  conștietizezat  faptul că pot pot pune în valoare mediul înconjurător,ei au datoria de a 

pastra mediul curat pentru a se bucura si urmatoarea generatie de el. 
- si-au manifestat comportamentul specific voluntarului; 
 

     c) Dovezi:         
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul actual 
 
 

Prof. Rîpeanu Arṣaluis Luiza 
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari, jud. Constanṭa 

 
 

Motto: ,,A-i pune elevului probleme de gândire, dar mai ales a-l pregăti să-şi pună singur 
întrebări, este mult mai important decât a-l conduce spre rezolvarea acestora prin modalităti 
stereotipice învăţate.” (Eugen Rusu) 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
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 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 

să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  

 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământşiintegrareaacestoraînactivităţile de 
instruireşiautoinstruire, Editura PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogiaactivităţilorextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
 

Prof. Rîşco Paula Elisabeta 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 

Sighetu Marmaţiei 
                                                                               
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg al activităţilor extraşcolare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi 
laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Este cunoscut faptul că  activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți.  

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului, etc.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.  

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator şi internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual.  

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner.  

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire.  

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele 
extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea 
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interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea 
talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007 
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Educație prin  activităţile extraşcolare 

 
 

Profesor Cristiana Rîureanu,  
Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu,  Bucureşti 

 
 
Eficienţa educaţiei depinde în ziua de azi de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, ,,învăţământul de azi are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.”(1)         
Activitățile extrașcolare își au rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. Ele 
contribuie la completarea procesului de învățare, la dezvoltarea aptitudinilor elevilor, la  stimularea 
unui comportament creativ în diferite domenii, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber și 
fac mai ușoară trecerea de la grădiniță la școală. Este nevoie ca elevii să fie antrenaţi în activităţi 
extracurs, evenimente şi serbări şcolare, excursii, acţiuni de voluntariat, menite să contribuie la 
formarea unor competenţe sociale şi civice, orientând copiii spre succes. Iată câteva dintre 
activităţile pe care le-am desfăşurat cu clasa pregătitoare: 

Prin programul oferit claselor pregătitoare de Junior Achievement România s-a urmărit ca prin 
intermediul unor personaje de poveste, elevii să învețe despre ,, lumea muncii” și despre importanța 
economisirii, a câștigării de bani, a luării de decizii și a lucrului în echipă. Prin activitățile 
desfășurate, copiii au înțeles cât de însemnată este cooperarea atunci când lucrează la școală, cu 
colegii, și acasă, cu familia și prietenii. Programul contribuie la punerea bazelor competențelor 
viitoare necesare copilului pentru independență și pentru succes în viață.  

O modalitate complexă de a învăța este voluntariatul, de a te dezvolta, de a împărtăși cele 
învățate și de a dărui.  

El contribuie la: 
 creșterea încrederii în sine; 
 dezvoltarea abilităților de relaționare interpersonale; 
 creșterea propriei responsabilități în comunitate. 

Proiectul ,,Dă o șansă copiilor de la țară” și-a propus obiective de natură socială, culturală și 
educațională. Activitatea desfășurată sub genericul ,,Daruri din suflet pentru suflet”a avut ca scop 
ajutarea copiilor aflați în nevoi. Micuții de la clasa pregătitoare, ajutați de părinți au strâns jucării, 
cărți și dulciuri pentru picii de la grădinița din comuna Rași, județul Ialomița și le-au dăruit 
personal, însoțind darul lor cu colinde și poezii închinate Crăciunului. Copiii au făcut schimb de 
desene și felicitări, s-au jucat împreună, s-au împrietenit și au fost bucuroși și mândri că, dăruind, au 
adus zâmbetul pe chipul celor mai mici. 

Vizita la muzeu reprezintă o poartă către o altă lume, o fereastră prin care putem observa lumea 
încă din cele mai vechi timpuri și transformarea acesteia, devenind cea care este astăzi, oferind un 
număr bogat de cunoștințe grupate într-un sistem organizat. Are rol de centru de documentare, dând 
vizitatorilor o serie de informații curente într-o formă atractivă și vie, ușor accesibilă. Prin modul de 
organizare a exponatelor în săli, el poate contribui la stimularea gândirii, imaginației, spiritului de 
observație, deducției logice. 

Cea mai îndrăgită activitate extrașcolară de copii este excursia. Văzând, făcând și experimetând, 
copiii învață mai ușor, își consolidează anumite cunoștințe, își dau frâu liber sentimentelor, 
socializează. În excursia organizată cu  clasa pregătitoare, copiii au văzut animalele domestice 
(studiate la şcoală) în cadrul unei ferme, au frământat aluat pentru pizza şi s-au jucat. Au fost foarte 
fericiţi şi mulţumiţi când au gustat din bucăţile de pizza pe care le-au făcut. 

Folclorul este o sursă inepuizabilă de tradiţii şi obiceiuri. Obiceiurile prilejuite de evenimentele 
importante din viaţa unui popor, costumele populare îmbrăcate cu aceste prilejuri, dansurile şi 
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cântecele populare nelipsite din viaţa oamenilor, arată că arta populară este o nepreţuită comoară 
pentru cei care îşi iubesc patria şi neamul. Ca dascăli, putem fi continuatori ai valorilor culturii 
populare, învăţându-i pe elevi cântece şi dansuri populare.  

Grupul ,,Cireşarii” a prezentat în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor ,,Prieteni în 
Europa”un colaj de melodii populare româneşti. Copiii au urcat cu emoţie pe scenă, fiind conştienţi 
de nobila misiune pe care o aveau. 

Serbările reprezintă evenimente importante din viața școlarului. Importanța acestor activități 
constă în dezvoltarea competențelor de exprimare culturală, prin manifestarea artistică a elevului,  
precum și prin  crearea unei atmosfere de  sărbătoare prilejuită de acest eveniment. Aceste mici 
serbări le-a oferit elevilor răsplata primită după muncă, posibilitatea de a-și  afirma talentul și de a 
se simți bine alături de colegi, părinți și bunici. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. El trebuie să influențeze modul de gândire, să evite critica în astfel de 
activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Suport de curs ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea 

competențelor cheie la școlarii mici” - 2012 
2. Anca Popa, http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/2012/05/cum-se-formeaza-personalitatea-

copilului/ 

3. Maria Cernea, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în“ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2012, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Profesor; Mihaela Roba 
Colegiul Național’’George Coșbuc’’ Cluj-Napoca 

 
 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat.  

 
Profesorii caută soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, 

cât a avut de învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au 
recunoscut că este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa 
școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea 
activităților extrașcolare? 

 
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 

nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

 
În preajma sărbătorilor se organizează activități artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 

obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de 
iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, 
iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
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activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple 
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel 
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților 
declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc 
emoții puternice. 

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel 
transmițând sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și 
părinții ar contribui la aceste momente. 

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Înv. Robu Cristina-Alina,  
Școala Gimnazială „Aristotel Crîșmaru“, 

Drăgușeni, jud. Botoșani 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.“ 
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului“) 

 

“Educația este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul“ spunea Platon. Această 
afirmație își dovedește și astăzi valabilitatea, definind omul ca produs, în mare măsură, al educației. 
Odată cu apariția societății umane, copilul, adolescentul și tânărul au avut și au nevoie de educație 
în raport cu vârsta, particularitățile fizice și psihice, cu timpul pe care-l trăiesc, pentru a-și forma 
personalitatea, pentru a deveni persoane libere, stăpâne pe propria soartă, pregătite pentru o reală 
integrare în societate, pentru a putea contribui la progresul acesteia.  

În abundența informațională cu care societatea actuală se confruntă, sistemul educațional are 
dificilul rol de a forma personalități care să știe să discearnă informația prețioasă de cea 
excedentară, de a extrage esențialul din general. În societățile moderne, cunoașterea e echivalentă 
cu știința, iar oamenii caută căile optime pentu a o dobândi. Dar aceasta trebuie să fie funcțională, 
utilă (înveți nu doar pentru a ști și a stoca o serie de informații din diferite domenii, pentru a 
demonstra cât de „educat ești“, ci înveți pentru „a face“, pentru „a folosi“ ceea ce știi, pentru „a 
aplica“ ceea ce ai acumulat, în folosul tău și al celor din jur). A ști ce să faci cu ceea ce ai învățat 
este dezideratul major al educației actuale. 

Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 
şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara 
sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele 
asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare oferă cele mai 
eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Ele au un rol foarte 
important datorită caracterului lor activ-participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a 
elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la rândul ei procesul de autocunoaştere. 
Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens 
succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu 
numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de 
sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

Dezvoltarea aptitudinilor elevilor prin activitățile extrașcolare este posibilă prin organizarea în 
mod special a unor activități instructiv-formative. 

Aceste activități trebuie: 
- să aibă caracter creator; 
- să fie orientate spre elementele în curs de formare a aptitudinilor; 
- să aibă o puternică motivație pozitivă. 
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, socială, spirituală și interpersonală, activitatea educativă 

școlară și extrașcolară are în atenție nevoia de adaptare la cerințele individuale ale tuturor copiilor, 
la interesele de cunoaștere și potențialul lor. Contextele create de diversele modalități de 
concretizare a acestui tip de educație: proiecte, manifestări culturale, aplicații tematice, etc., oferă 
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posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare și transdisciplinare, exersarea 
competențelor și abilităților de viață într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalității. 

Activitățile extrașcolare oferă cadrul formal în care cadrul didactic poate să lucreze nu numai cu 
dimensiunea rațional intelectivă a elevului, dar și cu cea afectivă, motivațională, atitudinală și 
socială. 

Diferitele forme de activitate extrașcolară completează și întregesc procesul instructiv-educativ. 
Deoarece se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea 
de cunoștințe chiar dacă presupun efort suplimentar. 

Vizitele la muzee, case memoriale, expoziţii, monumente şi locuri istorice (organizate selectiv) 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele așa cum se prezintă în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. 

Spectacolele de teatru sunt o sursă inepuizabilă de impresii puternice, declanșează stări afective 
ce îl fac pe copil să vibreze în fața problemelor vieții și a unor manifestări morale. Teatrul dă 
sentimentelor o coloratură rațională amplifică emoțiile, oferă copiilor exemple clare, îi fac să 
distingă mai ușor binele de rău, să discearnă între bine și rău. 

Excursiile si taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 
Acestea ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească și 
patriotică. Prin excursii și drumeții elevii își consolidează și suplimentează cunoștințele acumulate 
în timpul activităților formale. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, 
copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, anumite 
locuri istorice. 

Întrecerile sportive contribuie la dezvoltarea calităților morale și de voință, menținerea și 
întărirea sănătății, formarea și perfecționarea deprinderilor de a practica sistematic exercițiile fizice 
și sportul. 

Concursurile pe diverse teme sunt momente deosebit de atractive pentru cei mici, acestea 
oferindu-le posibilitatea să demonstreze practic ce au învățat atât la școală, cât și acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecționeze diverse modele. Ei sunt atrași de activitățile artistice, recreative, 
distracive, care contribuie la dezvoltarea creativității, gândirii critice și stimulează implicarea în 
actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conștientizarea urmărilor poluării, educația 
rutieră, etc. 

Serbările școlare sunt moment de satisfacție și bucurie cu maximă încărcătură emoțională. Ele 
lărgesc orizontul spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoștinșe, la îmbogățirea 
trăirilor afective și sentimentelor estetice, punând în valoare talentul de recitator al unora, calitățile 
vocale, de ritm și grație ale altora. 

Dacă individul va fi pus în situații favorabile, dacă în permanență cei implicați în formarea lui 
vor folosi cele mai bune metode și procedee, vor promova mereu latura pozitivă a 
comportamentului, vor acorda libertatea necesară pentru a alege și îi vor câștiga încrederea se va 
atinge idealul educațional al școlii românești, care constă în dezvoltarea liberă, integrală și 
armonioasă a individualității umane. 

 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor pentru învaţământul primar şi  preşcolar, Robu Ioana 
Şcoala Gimnazială Costeştii din Vale 

 
 

O educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În 
acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru 
o integrare socială cât mai uşoară, astfel impunându-se îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare.  

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate,cu scopul completării formării personalităţii elevului sau dezvoltării altor 
aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi 
pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă  pentru dezvoltarea socială a 
educabilului, dar şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. Ceea ce trebuie să 
urmărim  este ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să 
reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important 
să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt  atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă.Realizarea acestui 
obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordarea temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 

Printre efectele  şi implicaţiile  participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor se regăsesc: 
 - o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că 

motivează elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze cursurile; 
 - un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în acestea, pentru că 

promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea 
stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere 
a elevilor; 

 - scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter 
prosocial; 

 - o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 
În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 

ameliorarea  şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în 
activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-
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învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare vizează identificarea si cultivarea corespondentei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începand de la cea mai fragedă varstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe venind  în contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 
Datorită faptului că activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, li se   permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare, în mediul şcolar ,să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual. 
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* Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
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* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
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Rolul activităților extrașcolare în educaţia copiilor 

 
 

Prof. Înv. Preșcolar: Robuleț Georgica 
Grădinița cu P. P. ”Țara Copilăriei”, Călărași 

 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”  

Activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale –constituie un mijloc 

de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de 
viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile 
dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 
desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
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obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 
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învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Ionesc, M., Chiş, V., 
Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, 2002, 

Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 
în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; Surse on-line: *Bruner, J.S, 
Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. înv. primar Ionașc Rodica                                                          
Școala Gimnazială ”General Grigore Baștan” 

 

În școala contemporană eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să pună bazele formării 
personalității copilor. 

În acest cadru, învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
și socioafectiv , pentru o cât mai ușoară inegrare socială. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare. 

Educația extracurriculară, adică educația de dincolo de procesul de învățământ, apare sub două 
aspecte principale: 

 educația informală- reprezintă influența incidentală a mediului social transmisă prin situațiile 
vieții de zi cu zi; 

 educația non- formală, care se realizează fie în sistemul de învățământ, fie în cadrul unor 
organizații cu caracter educativ. 

Activitățile extrașcolare sunt activitățile care intră în sfera educației nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului școlii. Acestea au scopuri variate: interacțiune socială, 
leadership, recreere și educație pentru sănătate, autodisciplină și creștere a încrederii în sine. 

Caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 au rol complementar activităților formale ale școlii și se centrează pe activități ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalității elevilor; 
 oferă elevilor posibilități de exprimare a identității personale și de dezvoltare plenară a 

activității acestora; 
 cuprind activitățile care sunt organizate de școli și se derulează în incinta acestora sau în 

afară. 

Efecte și implicații ale participării la activitățile extrașcolare asupra elevilor: 

 activitățile extrașcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor 
implicați în acestea, pentru că promovează activități care valorizează toate aspectele personalității 
copiilor, susține dezvoltarea stimei de sine și a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor 
și intereselor de cunoaștere a elevilor; 

 participarea la activități extrașcolare se asociază cu scăderea manifestărilor d violență în 
spațiul școlii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

 participarea la activități extrașcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinților în 
viața școlii. 

În funcție de implicarea pe care acestea o presupun, unele studii identifică cinci tipuri de 
activități extrașcolare: 

 activități sportive de echipă; 
 activități artistice( coruri, scenete/ piese de teatru, programe artistice); 
 cluburi școlare. 

În timp, tipologia activităților extrașcolare a crescut foarte mult: excursii și vizite la muzee, 
vizionarea de filme sau piese de teatru, vizite la instituții publice, excursii la obiective de interes 
științific sau comunitar, vizite la alte unități de învățământ și alte activități artistice, activități 
sportive, literare, activități ce vizează protecția mediului etc. 
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Succesul activităților extrașcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 

 atractivitatea tematicii abordate; 
 buna coordonare a activităților; 
 implicarea cât mai multor actori ai școlii și comunității cu experiențe relevante pentru 

activitatea desfășurată. 

Există o deschidere a școlii românești către acest tip de activități, o nevoie de completare  a 
curriculumului formal cu ” altceva care să lase școala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” 
și să îi facă pe elevi să trăiască ” bucuria de a învăța”. 

 

Bibliografie: 

 

Țîru Maria, Pedagogia activităților extracurriculare, Cluj- Napoca, 2007; 

Cernea Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, 
Ed. Discipol, București, 2000. 
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FAMILIA-PARTENER EDUCATIONAL  
IN OBTINEREA SUCCESULUI SCOLAR 

 
 

Prof. ROGOBETE FLOAREA DANIELA 
LICEUL MATHIAS HAMMER 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CELNIC ANINA 
 

 

Activitatea didactica de buna calitate constituie un suport pentru progresul constant al copilului 
in plan psihic si social. Copilul isi va dezvolta potentialul nativ in masura in care scoala va reusi sa 
il identifice corect, sa il cultive, dar nu va omite sa se implice in modelarea influentelor care nu 
apartin orei de curs. 

Educatia este o actiune la care isi dau concursul scoala, familia, intreaga societate. Colaborarea 
intre toti factorii educationali, in primul rand intre scoala si familie este stringenta. 

Scoala nu-si poate realiza pe deplin sarcinile, daca nu cunoaste conditiile familiale de munca si 
viata ale copiilor. 

Parteneriatul intre scoala si familie si-a demonstrat eficienta pretutindeni unde a fost aplicat, 
daca s-au respectat anumite conditii de realizare a acestuia: 

- parintii sa fie perceputi de catre cadrele didactice ca persoane active si valoroase pentru 
educarea copiilor; 

- parintii sa se implice in mod concret in luarea de decizii referitoare la activitatile  
extrascolare, la modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor optionale; 

- responsabilitatea pentru evolutia copilului sa fie impartita intre scoala si familie. 
 

Parintii nu pot cunoaste pe deplin psihologia copilului lor, daca nu afla si modul lui de 
comportare in conditiile scolare. Activitatea de acasa este o continuare a activitatii pedagogice de 
la scoala si invers – activitatea de la scoala este o continuare a activitatii de acasa. 

La sedintele cu parintii am vorbit pe larg despre modul in care acestia isi pot ajuta copii la 
invatarea lectiilor, dar mai ales la controlul temelor pentru acasa. Copilul nu trebuie sa vina la 
scoala cu temele nefacute. De aceea, parintii trebuie sa cunoasca cum se controleaza si cum poate 
fi ajutat copilul in cazul in care intampina unele greutati in rezolvarea lor.    

Totodata, parintii trebuie sa cunoasca daca copilul lor are o comportare corecta fata de 
invatator si colegii de clasa, daca purtarea lui pe strada sau in alte locuri in afara scolii este 
corespunzatoare. 

Din experienta pe care am avut-o pana in prezent, mi-am dat seama ca exista familii care se 
mandresc cu atitudinea severa fata de copii. Severitatea este necesara, dar cu masura, altfel copilul 
creste timorat de gandul pedepsei, incepe sa minta si se indeparteaza de parinti. 

Am avut copii care incepeau sa planga cand obtineau calificative de bine sau suficient, 
spunand ca vor fi batuti sau pedepsiti de catre parinti.  

Mai grava este situatia in care parintii sunt impartiti in “doua tabere”: unul sever, iar celalat 
indulgent. 

Severitatea exagerata isi va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel 
de parinti impun un regim de viata si de invatatura peste limitele de toleranta psihologica si 
psihofiziologica specifica varstei. Ei impun copiilor lor un volum prea mare de sarcini, interzic 
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participarea la activitati recreative, la jocurile specifice varstei si fac uz frecvent de pedepse care 
lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale.  

La celalat pol se afla parintii superprotectori, cei care se invart in jurul poftelor copilului. Un 
astfel de copil va ajunge un egoist, pentru ca in familia sa el a cunoscut numai drepturi , nu si 
indatoriri. Cu acesti copii se lucreaza foarte greu si devin dificili, deoarece ei cred ca si la scoala 
vor avea parte de aceleasi privilegii. 

Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 
independentei de actiune, a initiativei copilului. 

Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta o teama permanenta pentru viata si 
activitatea copilului lor si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si comportare fara sa accepte 
abateri, plangeri si nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un comportament lipsit de 
initiativa, instalarea unei temeri nejustificate de actiune si mai ales de consecintele ei, in ultima 
instanta timiditate exagerata. 

Obiectivul primordial al parteneriatului scoala – familie il reprezinta obtinerea succesului 
scolar. Evolutia pozitiva in planul activitatii scolare se exprima prin termenii de progres, reusita si 
succes scolar.   

Progresul – arata obtinerea anumitor stari calitative superioare in raport cu o perioada 
comparata. Poate fi continuu sau periodic. 

Reusita scolara se refera la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o durata mai 
mare de timp. 

Succesul scolar se exprima prin raportarea performantelor elevului la cerintele programei 
scolare si la finalitatile invatamantului. 

Un parcurs scolar negativ este reflectat de termenul de insucces scolar. 

Insuccesul sau esecul scolar cunoaste doua faze: 

- in faza initiala – elevul traieste sentimente de nemultumire, are o motivatie saraca, fie la o 
disciplina sau un capitol (pentru o scurta perioada de timp). 

Aceasta faza se poate depasi cu usurinta prin mobilizarea resurselor proprii sau printr-o atentie 
deosebita din partea invatatorului. 

- a doua faza – de instalare evidenta si stabila a insuccesului scolar, elevul evita efortul 
individual si isi exprima aversiunea fata de invatatura, profesori, tot ceea ce este legat de scoala. 
Inregistrand mari lacune in cunostinte, el poate ajunge la repetentie, exmatriculare sau chiar 
abandon scolar. 

Scolarul are nevoie acasa de un mediu de viata in care sa se simta in siguranta. Intr-un climat 
educativ bun, parintii sunt calmi, intelegatori, afectuosi, destul de flexibili in raporturile cu 
copilul, fara insa a-i satisface orice capriciu. 

Copilul simte ca parintii se ocupa de el, ca sunt interesati de necazurile si problemele lui, ca si 
de rezultatele scolare. 

Familia este un cadru de disciplina ferm, in care si copiii si parintii impartasesc acelasi nivel 
de exigenta. 

Studiile arata ca intr-un climat familial pozitiv, copiii sunt originali si spontani, se descurca 
singuri, dovedind autonomie, isi exprima dprinta de a creste, de a se impune si de a fi conducatori; 
stiu sa se apere, doresc sa infrunte dificultatile, sunt perseverenti in realizarea unor scopuri.             

Pentru a-mi da seama de interesul ce-l manifesta fiecare parinte pentru scoala am dat un 
chestionar parintilor, cu diferite intrebari: “ Sunteti multumiti de conditiile scolare in care copilul 
dvs. Isi desfasoara activitatea?”, “ Il supravegheati zilnic la efectuarea temelor?”, “Copilul dvs. 
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Are acces la informatie (calculator, Internet)?”,  “Care credeti ca este punctul lui forte?”, “este 
inscris la vreo activitate extrascolara?”, etc.   

Dupa acest chestionar, mi-am putut da seama de parintii interesati, in adevaratul sens al 
cuvantului, de scoala, de viitorul copilului. 

Tot pentru o cunoastere mai buna a elevilor am facut vizite la domiciliu. Astfel, am reusit sa 
cunosc atmosfera si climatul educativ din familie, conditiile materiale, comportamentul parintilor 
fata de elev, precum si starea de sanatate a copilului. 

Pentru ca relatia dintre scoala si familie sa fie cat mai apropiata si sa-l ajute pe micul elev sa se 
integreze in mediul scolar, am implicat direct parintii in activitatile desfasurate in afara orelor de 
curs. 

Parintii au venit cu idei de realizare a unor activitati extrascolare. Am fost impreuna in 
excursii, am vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat concursuri, am tinut in fata 
parintilor serbari, care au permis acestora sa vada manifestarile elevilor, precum si rezultatul 
muncii lor. De aceea,  parintii se simt utili si prezinta mai mult inters pentru scoala.  

As putea concluziona astfel: “scolarul are nevoie acasa de un cadru general de viata in care sa 
se simta in siguranta. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, 
maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca 
parintii se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intereseaza si ca 
nu se dezintereseaza de ceea ce se intampla la scoala”( M. Gilly). 

In climatul actual intalnim doua tendinte contradictorii: parintii sunt preocupati de viitorul 
copiilor lor, dar, in acelasi timp, nu mai au timp sa le acorde atentia cuvenita. 

Este o sarcina a scolii, a invatatorului, in special, sa identifice situatiile “dificile” din famiile 
copiilor, sa dirijeze strategiile educative in favoarea elevului si mai ales sa constientizeze faptul ca 
relatia de parteneriat scoala – familie este determinanta in obtinerea performantelor scolare.       
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EDUCAŢIA EXTRAŞCOLARĂ - dimensiune a procesului de învăţare 
 
 

Roman Cristina - Laura 
 (Colegiul National Spiru Haret, Tg. - Jiu, Gorj) 

 
 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. „Oricărui copil, la orice stadiu de 
dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. 
Bruner, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă 
materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă 
uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ (Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” –  Suport de curs, 
Cluj-Napoca 2007 ). Scopul acestora este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 
personale și corelarea aptitudinilor cu aptitudinile caracteriale. Aceste activități oferă elevilor un alt 
mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități 
de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi 
tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. (sursa: D. Ionescu, R.Popescu 
„Activităţi extraşcolare în ruralul Românesc. Dezvoltarea de competenţe cheie la copii şi tineri”, 
Editura Universitară, Bucureşti 2012), printre beneficiile acestor activități extrașcolare enumerând: 

PERFORMANȚE ACADEMICE ÎMBUNĂTĂȚITE 
Studiile au arătat o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor elevilor care participă la activități 

extra-curriculare. Acest lucru poate fi atribuit abilităților pe care le învață, cum ar fi o gestionare 
mai bună a timpului pentru a cuprinde hobby-uri și activitățile de la clasă, o mai bună aptitudine 
organizatorică și o stimulare a stimei de sine. Competențele învățate în cluburi, cum ar fi 
dezbaterile, pot fi aplicate și în sala de clasă, deoarece elevii învață să se exprime mai bine. 

UN MAI BUN MANAGEMENT AL TIMPULUI 
Un elev trebuie să învețe cum să își echilibreze viața academică cu hobby-urile. Ei trebuie să 

știe cum să integreze activitățile extrașcolare în viața lor școlară și să aloce suficient timp pentru 
fiecare. Ei învață cum să își planifice ziua pentru a include timpul de studiu și activitățile extra-
curriculare, și vor ști cum să facă uz de orice timp liber pe care îl pot avea.  

NOI SI UTILE ABILITĂȚI 
Elevii învață noi competențe, utile în viața lor școlară și în activitățile de zi cu zi: munca în 

echipă, abilități sociale mai bune și gândire critică. Potrivit studiilor, elevii care au participat la 
activități extra-curriculare au dovedit a avea mai multe abilități de leadership și au învățat să se 
raporteze mai bine la colegii lor decât cei care nu au făcut-o. 

IMPLICARE 
Elevii care participă la activități extra-curriculare dovedesc un sentiment de angajament față de 

activitățile în care sunt implicați. Acest lucru se datorează faptului că angajamentul manifestat față 
de cluburile sau activitățile lor extrașcolare se extinde și la celelalte domenii ale vieții lor. 

 RESPONSABILITATE 
Un elev care primește sarcina de a conduce un grup de cercetași  sau de prim ajutor va dovedi în 

timp o foarte buna eficiență în această sarcină. Acest lucru va stimula un sentiment de 
responsabilitate în toate acțiunile întreprinse. 
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NOI PRIETENI 
Elevii ar trebui să fie încurajați să desfășoare activități extrașcolare deoarece se întâlnesc și 

petrec timp cu noi oameni, formând astfel noi prietenii. Acest lucru este important întrucât aceștia 
interacționează cu persoane cu interese diferite sau similare și învață lucruri noi.De asemenea, ei se 
pot familiariza  cu puncte de vedere diferite asupra lucrurilor, deoarece noii lor prieteni pot vedea 
viața în general dintr-un alt punct de vedere. 

CARIERĂ 
Elevii care desfășoară activități extrașcolare sunt expuși la o gamă largă de activități noi, cum ar 

fi sportul, pictura, drama, cercetași, muzica etc. Deși aceste activități pot fi hobby-uri, unii elevi le 
urmăresc în viața adultă, transformându-și hobby-ul în carieră. 

MAI MULTE OPORTUNITĂȚI 
Pentru elevii de liceu, angajarea în activități extracurriculare sporește șansele de a fi admiși în 

universități. Majoritatea universităților de astăzi verifică ceea ce oferă elevul dincolo de 
performanțele academice. Unii studenți au obținut burse în universități de prestigiu datorită 
atletismului, fotbalului, dar și a altor deprinderi obținute în afara sălilor de clasă. 

 
Bibliografie: 
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-Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti 
-Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
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Rolul activităţilor extraşcolare 
 
 
 

PROFESOR: ROMAN DANA 
LIC. TEORETIC ,,MIHAI VELICIU”,  

CHIŞINEU-CRIŞ, JUD. ARAD 
 
 
 
,,Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.” afirmă J. Bruner 
 
Activităţile extraşcolare au rolul de a susţine dezvoltarea aptitudinilor sociale ale copiilor, 

cultivarea interesului şi a talentului. 
 
Aceste activităţi sunt diferite, în funcţie de interesele elevului: sportul, excursiile, învăţarea unei 

limbi străine, cititul, vizionarea de spectacole, cluburi tematice etc. 
 
Studiile de specialitate susţin faptul că aceste activităţi ajută elevii la formarea unor atitudini 

pozitive faţă de învăţare şi faţă de performanţele şcolare, a stimei de sine şi a sentimentului de 
împlinire. 

 
Excursia şcolară reprezintă un motiv de bucurie pentru elevi şi un mijloc didactic important în 

dezvoltarea cognitivă a acestora. Ei pot, în mod direct, să observe o varietate de aspecte din mediul 
natural, care le poate stârni dragostea pentru natură, respectul pentru frumuseţile ei şi spiritul de 
echipă. 

 
Orice excursie constituie un mijloc de unitate a colectivului şi este una dintre cele mai 

interesante, plăcute şi utile activităţi extraşcolare.Cele realizate cu clasa sunt importante, deoarece 
copiii se cunosc altfel, cei timizi se integrează mai uşor în grup şi îşi pot face prieteni noi. 

 
De obicei, excursiile răspund dorinţei exprimate de elevi, de a călători şi de a-şi lărgi orizontul. 

De asemenea, oferă şansa acestora de a scăpa de rutina de zi cu zi şi de a vizita locuri despre care au 
învăţat în clasă.  

 
Excursiile continuă experienţele educaţionale, iar în acest fel, elevii înţeleg criteriile şi 

subiectele ce le-au fost predate. 
 
În concluzie, excursiile contribuie la creşterea interesului pentru studiu, fac legătura între teorie 

şi practică şi reprezintă un bun prilej pentru dezvoltarea spiritului de preietenie. 
 
 
Bibliografie: 
 
Tîrcu C. Maria, Pedagogia activităţilor extracurriculare – suport de curs, Cluj-Napoca, 2007 
Ionescu M. Radu, Didactica modernă, ediţia aII-a, revizuită, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2004 
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Activitățile extrașcolare 

componentă importantă a educației nonformale 
 
 

Prof. Roman Maria 
Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Beclean 

 
 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală.  

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara 
sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele 
asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un 
rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial intelectual, reprezentat de inteligenţă şi 
creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul social-uman.  

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând 
integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei 
procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi 
ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi 
orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează 
astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar.  

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată.  

Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea 
de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în 
sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din 
scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a 
copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului 
în grup. Activităţile extrașcolare formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele dezvoltă totodată 
curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în ultimul 
rând gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor 
pentru participarea la concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-
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ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, 
concursuri de şah etc.  

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un 
prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc 
la formarea competenţelor transdisciplinare. Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ 
la realizarea educaţiei estetice a elevilor, componentă a educaţiei integrale şi armonioase.  

Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei 
scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului.  
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Activităţile extraşcolare sunt activităţi care se desfăşoară în afara mediului școlar și care au 

drept scop dezvoltarea abilităților şi capacităţilor intelectuale dar și a comportamentelor morale ale 
oamenilor.  

Modul de desfăşurare a activităţilor extraşcolare scot în evidenţă o relaţie mai strânsă şi destinsă 
între dascăl şi elev. Deşi, chiar dacă dascălul gândeşte şi conduce oarecum întregul demers, elevul 
are toată libertatea de a fi spontan, creativ şi inovativ. I se oferă numeroase sugestii din care el poate 
alege şi le poate îmbunătăţii, oferindu-le originalitate. Astfel, elevul, fără a fi conştient total de acest 
lucru, devine participant activ la propria-i formare. Abilităţile fiecărui elev sunt valorificate în 
totalitate, chiar dacă sunt extrem de diferite. Trebuie să se ţină cont de preferinţele elevilor, de 
preocupările lor, de pasiunile lor, altfel implicarea acestora nu va avea rezultatul aşteptat.  

Societatea şi şcoala actuală trebuie să recunoască şi să încurajeze toate experienţele şi 
capacităţile elevilor dobândite pe parcursul activităţilor extraşcolare. Aceste capacităţi şi experienţe 
vor facilita învăţarea continuă, completând educaţia formală şi informală. De asemenea, aceste 
activităţi vor deveni exemple pozitive pentru semeni, ajutând totodată şi la dezvoltarea gândirii 
critice.  

Prin participarea activă a elevilor la aceste activităţi, se dezvoltă interesul în ceea ce priveşte 
documentarea despre diverse domenii. Provocările pot fi de neoprit, curiozităţile, asemenea.  

Se constată în prezent o tendinţă de „acceptare” şi de „colaborare” între educaţia formală şi cea 
non-formală. Educaţia formală încearcă să se adapteze nevoilor şi dorinţelor elevilor şi societăţii, 
făcându-se mai accesibilă în funcţie de capacităţile acestora. Activităţile extraşcolare capătă „teren” 
prin felul în care se organizează şi prin faptul că folosesc metode şi mijloace recomandate de 
specialişti, metode şi mijloace riguros alese, şi care urmăresc nişte standarde ridicate.  

Toţi cei implicaţi în procesul instructiv-educativ ştiu că activităţile extraşcolare ajută educaţia 
permanentă a elevilor, oferindu-le sugestii şi în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională. 

Activităţile extraşcolare sunt utilizate de orice dascăl pentru a completa ceea ce oferă şcoala prin 
programele ei, indiferent de disciplina pe care o predă. De-a lungul carierei noastre am întâlnit şi 
vom întâlni situaţii în care, datorită nivelului intelectual diferenţiat al elevilor, vom fi nevoiţi să 
gândim şi să apelăm la diferite proiecte educaţionale, care să scoată în evidenţă capacităţile 
acestora, în special cele care vizează îndemânarea, organizarea şi altruismul. 

Fiind dascăl într-o instituţie care are numeroşi elevi cu care soarta a fost mai puţin favorabilă şi 
care absentează de la şcoală pentru că ei consideră că ceea ce se „întâmplă” aici este mult prea greu 
pentru capacităţile lor, devenind plictisitor, împreună cu două colege am gândit un amplu proiect 
care s-a desfăşurat în două etape: zilele premergătoare sărbătoririi Naşterii Domnului şi zilele 
premergătoare sărbătorii Învierii. 

Proiectul a vizat mai multe scopuri: adunarea unor fonduri cu ajutorul cărora să aducem bucurie 
în sufletele unor copii defavorizaţi precum şi verificarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor în 
ceea ce priveşte munca în echipă şi eficientizarea acestei munci. 

Prima etapă a proiectului a început cu o şedinţă de lucru la care au fost prezenţi elevi, profesori 
coordonatori şi părinţi ai unor elevi. Le-am prezentat proiectul şi ne-am apucat de treabă. La 
propunerea unor elevi, s-au format echipe de lucru, astfel, cei îndemânatici şi-au asumat 
responsabilitatea să confecţioneze decoraţiuni pentru Crăciun, folosind în special materiale 
reciclabile. Alţii, sub îndrumarea mea, au pregătit o minunată scenetă, încheiată cu un colaj de 
colinde tradiţionale specifice zonei noastre. Părinţii ne-au oferit sprijinul la pregătirea costumaţiei 
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micilor actori dar şi prin prezenţa dumnealor în sala de spectacol, fiind apoi nişte buni cumpărători 
de decoraţiuni. 

Spectacolul a fost o reuşită deplină fiindcă am avut bucuria să avem alături de noi oameni ai 
comunităţii locale, care au înţeles mesajul nostru şi care şi-au deschis sufletul dar şi buzunarul… 

Din suma adunată, o parte a ajuns la un copilaş care suferă de o afecţiune gravă şi care avea 
nevoie de tratamente costisitoare, cealaltă parte a îmbrăcat şi a hrănit copii ai şcolii şi ai comunităţii, 
care nu ştiau ce înseamnă să ai bunătăţi la masa de Crăciun şi care nu ştiau că Moş Crăciun chiar 
există. 

Toţi cei implicaţi, deopotrivă dascăli, elevi sau părinţi am concluzionat că am făcut o „treabă” 
bună şi că nu putem să ne oprim aici. 

Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor am urmărit cu mare atenţie reacţiile copiilor. Am 
descoperit în ei ceea ce nu ştiam sau nu bănuiam că au. Pe unii pe care îi credeam comozi sau 
neîndemânatici, i-am surprins realizând nişte decoraţiuni senzaţionale, convingându-mă că îşi vor 
putea dezvolta aptitudinile şi îşi vor face un rost în viitor. Altora le-am descoperit o latură sensibilă, 
chiar dacă uneori păreau a fi de neabordat.  

Cea de-a doua etapă a proiectului s-a desfăşurat înainte cu o săptămână de vacanţa de 
primăvară, când toţi ne pregăteam de sărbătoarea marii Învieri. Proiectului nostru s-au alăturat mai 
mulţi elevi, dar şi părinţi, cu toţii dornici să pună „umărul” acolo unde e nevoie şi unde se pricep. 

De această dată, elevii au realizat şi un afiş care a fost distribuit şi în format electronic pe 
reţelele de socializare, şi care a adus în sala de spectacol mai mulţi spectatori.  

Timp de o săptămână, elevii au muncit câte două ore, realizând obiecte uimitoare. Au încondeiat 
ouă, au realizat pictură pe sticlă şi au confecţionat diverse decoraţiuni specifice sărbătorii Învierii 
Domnului.  

Cei care au dovedit că pot fi mici actori, au primit roluri în sceneta care a prezentat pe scurt 
întâmplările din „Săptămâna Patimilor”, săptămână finalizată cu Minunea Învierii.  

Costumaţia „actorilor” a fost creaţia personală a fiecăruia. Aceasta a fost gândită în aşa fel, încât 
au reuşit să ne transpună în vremea Mântuitorului. 

Micii „economişti” au vândut produsele confecţionate tuturor celor care au fost în sală în 
calitate de spectatori, precum părinţi, preoţi din localitate, dascăli dar şi reprezentanţi ai comunităţii 
locale. La finalul zilei, toţi ne-am declarat pe deplin mulţumiţi de ceea ce am reuşit să realizăm. 

Aşa cum s-a hotărât la începutul „drumului”, din banii adunaţi am reuşit să punem pe masa unor 
copii, produse specifice Sărbătorii Învierii, pentru ca şi aceştia să se poate bucura de marele Praznic.  

Ne-am bucurat, şi de această dată de sprijinul părinţilor, care, după cum au declarat, au văzut în 
propriii copii ceea ce nu ştiau sau nu văzuseră că au. 

O parte din sumă a făcut posibil ca doi elevi nevoiaşi să meargă în excursie la Alba Iulia, 
excursie  organizată de colegii  mei, în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. 

Numele celor doi elevi beneficiari ai excursiei, au  fost alese de cei care au participat intens la 
această minunată activitate caritabilă, deopotrivă elevi şi dascăli, prin vot liber şi secret. Modalitatea 
prin care s-a stabilit cine va merge în excursie, a fost aleasă la propunerea unui elev, care a dorit ca 
totul să fie „transparent”. S-a dovedit a fi o modalitate perfectă, deoarece nu a rămas loc de 
interpretare sau subiectivism excesiv din partea unui număr mic de persoane.  

Pentru a „măsura” entuziasmul elevilor şi părinţilor participanţi la acest proiect, am realizat  
chestionare ample, care mi-au demonstrat că activitatea a fost o reuşită şi, de asemenea am găsit 
numeroase sugestii importante şi interesante cu privire la desfăşurarea unui proiect similar într-un 
an şcolar viitor. 

Cei implicaţi nu vor fi „recompensaţi” cu note în catalog, dar vor fi aplaudaţi de toţi cei prezenţi 
la festivitatea de încheiere a anului şcolar, când le va fi înmânată o diplomă cu titlul „ Cel mai 
omenos şi priceput elev al anului”.  

Cred şi ştiu că acest proiect va da naştere unui alt proiect, mai amplu şi mai bine realizat, care 
va avea un impact răsunător asupra tuturor elevilor din şcoală, dar şi asupra locuitorilor întregii 
comune şi care va implica oameni dornici să-şi ajute semenii cu eforturi mici dar cu urmări „mari”. 
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Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel cadrul didactic putându-și afirma spiritul inovator, 
creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrelor didactice în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate 
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 
programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări 
etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie 
extradidactică.  

Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, 
ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice, etc. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de 
afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de 
televizor sau de calculator. 

În orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând 
astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. 

De-a lungul activității mele didactice am realizat activităţi extracurriculare programate şi 
proiectate din timp, diverse atăt ca forma , căt şi conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în 
comunitate, folosind metode active şi stimulative pentru participarea elevilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv.  
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Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 
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„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.  

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare.  

Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului 
etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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Argument  
O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 

implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Aceste 
activităţi complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Importanța  activităților extrașcolare pentru copii 
Activităţile extraşcolare pe care încep să le practice copiii de la vârste fragede joacă un rol 

important în creşterea şi dezvoltarea lor. Acestea oferă copilului posibilitatea de a se mişca, de a 
interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, experimenta. Deşi aceste 
activităţi reprezintă o bază importantă şi poate un punct de plecare pentru ceea ce va face copilul în 
viitor, acesta trebuie să aibă parte de relaxare şi timp liber. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii – 
pregătirea copilului. 

La vârsta școlară, copiii sunt foarte receptivi și ingenioși. Ei pot reda cu succes imaginea 
realității, a unei cărți citite sau a unei piese muzicale audiate în cadrul activităților de 
desen/modelaj, în activitățile creative.  

Impactul activităților extracurriculare asupra educaţiei 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii elevilor. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. 

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii. Totodată, copiii sunt îndrumaţi să dobândească în primul rând 
o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, 
atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.  

Activitatea în afara clasei şi şcolii trebuie să completeze şi să dezvolte mai ales acele aspecte ale 
educaţiei, pe care activitatea din clasă nu le poate consolida suficient, cum sunt: spiritul de 
iniţiativă, autocontrolul, capacitatea de organizare, munca independentă etc. 
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Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională 

În concluzie, putem menţiona faptul că, activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru 
dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât 
pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare 
importantă atât pentru dezvoltarea socială a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri 
specifice şi particulare 

 
 
Bibliografie: 
 
Ionesc, M., Chiş, V.,(2001) Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 
Nicola, Ioan,(2000) Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București.  
Văideanu George, (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti. 

1659



 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROȘAN ANCUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ALMAȘU MARE, BIHOR 

 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. 
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 
 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
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se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple 
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel 
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților 
declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc 
emoții puternice. 

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel 
transmițând sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și 
părinții ar contribui la aceste momente. 

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate 
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Importanţa lecturii şi a colaborării cu biblioteca în ciclul primar 

 
 

Prof. înv. primar Roşu Nicoleta Denisa 
Şc. G. ”Gr. Tabacaru” Hemeiuş, Bacău 

 
 

« Adevăratul cititor, la fel cu adevăratul drumeţ, e acela care citeşte de dragul de a citi, care-şi face 
din satisfacţiile ce-i provoacă lectura deprinderi superioare si care nu oboseşte niciodată ». 
Perpessicius (1891-1971), Memorial de ziaristică 

 
Lectura elevilor este o metodă de muncă intelectuală care trebuie îndrumată şi supravegheată 

nu numai de  de învăţător  şi de părinţi ci şi de un bibliotecar. Spun acest lucru din vasta mea 
experienţă în munca cu elevii, din activităţile multiple organizate cu aceştia în colaborare cu 
biblioteca şcolii şi chiar cu cea municipală. 

Împortanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică in selectarea titlurilor 
pentru lectură. La elevii din ciclul primar, învăţătorul poate să includă în planificarea semestrială 
lucrări din literatura clasică şi universală, ţinând cont de gradul de dezvoltare psihică a elevilor şi 
posibilităţile de înţelegere a mesajului transmis de textul operelor literare.  

Bibliografiile recomandate de programa şcolară sau de diverse auxiliare sunt doar orientative. 
Prin activităţile în care includem şi lectura noi trebuie să incercăm să îmbinăm jocurile didactice cu 
exerciţiile, citirea fragmentelor, dialogul, astfel sa obtinem  o activitate  dinamică şi atractivă. 
Colaborarea cu bibliotecă aduce un plus de frumuseţe, dinamism,interes în toate activităţile.  

Elevii sunt cuprinşi de vraja de a pătrunde în lumea cărţilor, de a se confunda cu personajele 
îndrăgite, de a pune în scenă, în viaţă învăţături, jocuri, îndeletniciri desprinse din cărţi. 

“Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult! Cartea ne este prieten credincios şi de 
nădejde ! “Morozov G. F – “Cărţi prietene”  

Gustul pentru lectură se formează încă de la vârste fragede, în familie. Dar câte mame, mai stau 
să citească poveşti şi basme, copiilor ? Câţi părinţi urmăresc împreună cu copiii un film educativ? 
Câţi părinţi selectează cărţile sau emisiunile TV? Câţi părinţi comentează activitatea de la şcoală 
cu copiilor lor? Timpul e marele duşman pentru toţi. De aceea, ceea ce sădeşte învăţătorul în micul 
sufleţel, venit pe băncile şcolii, pentru a se forma să câştige lupta cu viaţa, rămâne la temelia 
tuturor celorlalte învăţături pe care le va dobândi în etapele viitoare.    

Curriculum actual promovează sistemul comunicativ-funcţional, sistem ce presupune formarea 
integrată a capacităţilor de receptare/ exprimare orală şi a celor de receptare a mesajului scris şi de 
exprimare scrisă. Calitatea procesului de comunicare eficientă va duce în final la formarea 
capacităţii de comunicare corespunzătoare pentru tinerii pe care îi formăm. Fără a minimaliza 
importanţa celorlalte mijloace moderne de informare şi culturalizare, trebuie spus că nimic nu 
poate înlocui cartea. În afara cărţii nu poate fi concepută o cultură sistematică a individului şi a 
societăţii.  

Lectura este cea care  are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să iubească 
cartea, să le satisfacă interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Din cărţi, copiii află 
multe lucruri despre anotimpuri, viaţa animalelor şi a plantelor, despre descoperiri geografice, 
despre evenimente şi personalităţi literare, artistice, istorice, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei. 
Cărţile le vorbesc şi despre sentimentele omeneşti, despre prietenie, cinste,omenie. 

Citirea cărţilor contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular 
bogat, la dezvoltarea exprimării. Eroii cărţilor devin modele pentru elevi. Copiii au impresia că 
participă direct la fapte şi evenimente din cuprinsul cărţii. Pe unii eroi îi iubesc, pe alţii îi urăsc. 
Ceea ce citesc în copilărie se întipăreşte în amintirea lor pentru toată viaţa şi influenţează 
dezvoltarea personalităţii Şi unde e locul cel mai potrivit pentru lectură? Sigur în bibliotecă! 
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Acţiunile intreprinse cu biblioteca scolii au dat roade. Încă din clasa I, când am vizitat întreaga 
şcoală, am intrat şi la bibliotecă. Au avut posibilitatea de a vedea rafturile cu cărţi, fişele cu 
evidenţa cititorilor, registrul în care sunt trecute cărţile existente în bibliotecă. Deşi au putut citi 
numai la sfarşitul clasei I, elevii au împrumutat diferite reviste sau albume cu imagini, pe care le-
au „citit”.  Aşa s-au familiarizat cu acest loc minunat în care cu timpul au descoperit mistere de 
necezut. 

Citate despre lectură: 
 
’’Citeste ! Numai citind mereu, creierul tau va deveni un laborator nesfarsit de idei si imagini.’’ 
                                                                                                                         (Mihai Eminescu) 
’’Lectura, iata invatatura cea mai buna.’’ (Puskin) 
 ’’Să nu laşi o zi sa treacă fara să auzi, să vezi sau să citesti ceva frumos !’’ (Goethe) 
’’Lectura da omului plenitudine, vorbirea, siguranta si scrisul, precizie.’’ (Francis Bacon) 
’’Găndim, dupa cât citim.’’  (Valeria Mahok) 
’’Găsesc televiziunea foarte educativă. De fiecare dată când cineva porneşte televizorul, mă 

duc in camera cealalta si citesc o carte.’’ (Groucho Marx) 
’’Citesc. Mă rog. Si iar citesc. Inseamnă că nu ştiu prea bine cum sa mă rog.’’  
                                                                                                                            (Cristian Badilita) 
’’Invăţătura a fost pentru mine un leac neîntrecut impotriva necazurilor vieţii.     
N-am avut niciodată o suparare pe care un ceas de lectură să nu mi-o fi spulberat.’’ (Michel de 

Montaigne) 
’’In faţa unor cărţi cate unul se intreabă : ,,Oare cine le va citi ?,,. In fata unor persoane cate 

unul se intreaba :,,Oare asta ce citeste ?,,. Ceea ce-i important , insa, este că se intalnesc oameni si 
cărţi.’’ (Andre Gide) 

,,Mai vârtos să înţelegi ce citeşti, că a citi şi a nu înţelege este a vântura vântul şi a fierbe apa.,, 
citat din Miron Costin 
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EFECTELE PARTICIPĂRII ELEVILOR LA 
ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 
Prof. Geanina Roșu, Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia 

 

Într-o lume aflată în schimbare accelerată,  în care informaţia se transformă rapid, scopul principal 

al educaţiei este acela de a forma oameni capabili de a îndeplini un rol activ în societate, de a se integra şi 

de a găsi o modalitate prin care să-şi valorizeze aptitudinile.  Copilul/elevul de azi va juca în societatea 

viitoare roluri complexe, va fi subiect şi obiect al multiplelor şi diverselor experienţe de viaţă succesive 

care îl vor ajuta să se cunoască pe sine şi să se  manifeste ca fiinţă liberă, creatoare. O modalitate prin care 

elevii pot descoperi strategii bune de rezolvare a problemelor și prin care li se oferă posibilitatea să 

observe, să cerceteze și să cunoască în mod direct anumite aspecte ale realității este participarea la 

activități extrașcolare.  

Acestea determină formarea unor atitudini pozitive față de învățare, stimulând motivația prin reliefarea 

legăturii dintre teorie și practică. Nu de puține ori, aflat printre elevi în timpul desfășurării unor activități 

școlare, auzi întrebarea ,,Și asta la ce mă ajută?’’ sau ,,Pentru ce învăț asta?’’. Activitățile extrașcolare- 

excursii, tabere, vizite la muzeu, vizionarea unor filme sau a unor spectacole- oferă prilejul de a observa 

lucrurile în starea lor naturală, explică și întregesc ceea ce elevul află la școală, dar într-un mediu 

formator mai atractiv, mai flexibil, adaptat nevoilor acestuia. De asemenea, pot naște curiozitatea asupra 

anumitor elemente, despre care copilul va dori să afle mai multe lucruri fie prin studiu individual, fie cu 

ajutorul profesorului în cadrul școlii. 

De asemenea, activitățile extrașcolare oferă posibilitatea explorării și exprimării identității, acționează 

asupra stimei de sine, generând un sentiment de împlinire. Elevul care participă la concursuri sau la 

serbări,de exemplu, se regăsește într-un proces de perfecționare într-un domeniu de activitate pentru care 

manifestă interes. Se simte valorificat pentru ceea ce dovedește că știe să facă și va fi impulsionat să 

continue. 

 Acest tip de activități consolidează regulile de comportament în diferite situații. Concursurile desfășurate 

în afara școlii, spectacolele, parteneriatele dezvoltă competențe ce țin de comunicare, de interrelaționare. 

De fiecare dată când elevul participă la o astfel de activitate, în jurul său va lua naștere o comunitate de 

suport, formată din familie, prieteni și profesori, care va spori încrederea în sine, determinarea de a se 

prezenta cât mai bine  și dorința de a reuși. În excursii și tabere, elevul va face parte dintr-un alt tip de 

comunitate, în care  va descoperi alte valențe ale relației cu colegii și cu sine. Va fi nevoit să se 

organizeze, să fie atent la tot ce ține de igienă, masă și finanțe. Va descoperi ce înseamnă 

responsabilitatea. Alte efecte benefice ale activităților extrașolare sunt scăderea manifestărilor violente și 

reducerea abandonului școlar. 
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Pentru obținerea acestor rezultate este nevoie ca organizatorul (cadrul didactic) să țină cont de 

atractivitatea tematicii abordate, de relevanța acesteia pentru sfera de interes a elevilor și pentru evoluția 

lor. Reușita demersului depinde de gestionarea proiectării, implementării și evaluării activităților.  

În calitate de observator direct al impactului activităților extrașcolare asupra elevilor, profesorul constată 

că aceștia  îşi formează un stil propriu de lucru, dobândesc capacitatea de a filtra informaţia,  îşi dezvoltă 

capacităţi cognitive şi creatoare, tinzând spre dobândirea autonomiei. 

Participarea la astfel de activități încurajează crearea unui climat plăcut, formarea unei atitudini pozitive a 

elevilor faţă de procesul instructiv-educativ, diminuându-se simţitor emoţiile negative (teama, 

neîncrederea în sine, sentimentul nereuşitei).Elevii devin mai deschişi la nou, mai încrezători în forţele 

proprii, mai motivaţi 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL DIN GRĂDINIȚĂ 

 
Prof. învățământ preșcolar : Rotar  Ana  Florica 

Grădinița  P.N.  Sintea  Mare 
Județul  Arad 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

  Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul 
valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar 
dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa 
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.  
Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai multe 
sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor la şcoală.   
S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva 
momente de distracţie şi detensionare.  Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în 
care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună 
bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar 
parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. Activităţile 
extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, 
sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. De  
aceea  acestea contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter 
atractiv, copiii  participă cu  plăcere , într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi. Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare 
realizate la grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă 
interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De 
aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. Toate activităţile 
extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele 
capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această societate plină de 
pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia 
dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. În cadrul 
acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de 
activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia 
anumite piese muzicale , de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de 
conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri 
este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, 
permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. Potenţialul larg al activităţilor 
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni 
frumoase şi valoroase. În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă 
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educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în 
primul rând o atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii 
,asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. Activităţile 
extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul producându-le 
bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În cadrul 
acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în preajma 
colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). 
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Importanța activităților extracurriculare de tip voluntariat 

„Dăruind vei dobândi” 

 

Prof. Adriana Rotar 

Liceul Teoretic Eugen Pora/ 

Liceul Tehnologic Alexandru Borza Cluj-Napoca 

Voluntariatul vizează componentele importante ale educaţiei: educaţie pentru dezvoltarea personalităţii, 
educaţie pentru valori, educaţie civică, educaţie pentru sănătate. Activităţile incluse în programele de 
voluntariat  îmbunătăţesc modul elevilor de a privi problemele sociale importante, ajută la dărâmarea 
prejudecăţilor sociale şi la înlăturarea ignoranţei, dezvoltă şi îmbunătăţesc calităţile lor de răbdare, 
angajament şi dedicare. Pe de altă parte, copiii, beneficiarii direcţi ai acestor proiecte, pot să câştige 
încredere în forţele proprii şi să aprecieze valoarea lor, să-şi dezvolte abilităţi creative şi talente fizice prin 
desfăşurarea unor activităţi mentale şi fizice, să devină indivizi echilibraţi prin faptul că vor câştiga 
siguranţă, încredere personală şi emoţională. Aceste proiecte de voluntariat sunt foarte utile, deoarece ele 
intră şi vor intra în activităţile extraşcolare curente ale şcolilor şi liceelor noastre, fiind o modalitate de 
petrecere a timpului liber plăcută şi sănătoasă. În liceul meu s-a desfășurat, cu mare impact asupra 
elevilor noștri, un proiect cu titlul: „Dăruind vei dobândi”. 

Scopul proiectului a constat în  

- creşterea nivelului de integrare socio-afectivă a persoanelor aflate în dificultate precum și 
dobândirea atitudinilor și deprinderilor necesare pentru a deveni cetăţeni activi și democratici 

- aducerea unui strop de bucurie în sufletele elevilor de la liceul partener, prin oferirea unor cadouri 
de Sărbătorile de iarnă 

Obiective : 

- Formarea și dezvoltarea abilitaţilor de comunicare și relaţionare între elevi, profesori și copiii cu 
nevoi speciale 

- Compararea ideilor și valorilor proprii cu cele ale altor persoane 
- Întărirea stimei de sine 
- Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea abilităţilor copiilor cu 

nevoi speciale 
- Încurajarea elevilor în însuşirea și îmbunătăţirea abilităţilor privind iniţiativa și devotamentul prin 

participarea lor la acţiuni de voluntariat 
- Realizarea unui Târg de Crăciun, în urma căruia, produsele valorificate se vor transforma în 

cadouri pentru elevii de la Liceul Tehnologic Special Samus 
Beneficiarii indirecţi: voluntarii şcolii, părinţii, profesorii şi membrii comunităţii 

Grup ţintă:  

- elevi cu nevoi speciale de la Liceul Tehnologic Special Samus 
Evaluare/ Monitorizare 

Campanii de diseminare a proiectului în şcoală:  

 ore de dirigenţie 

 Consiliul elevilor  

 Consiliul profesoral  

 Revista şcolii  
Proiectul este deja la ediția aV-a și elevii noștri sunt interesați, an de an, să aducă un strop de bucurie 
colegilor de la celălalt liceu. Confecționează diverse ornamente de Crăciun, propun activități pe care să le 
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realizeze împreună și organizează Târgul de Crăciun, după care urmează colindul la Liceul Tehnologic 
Special Samus. Este îmbucurător faptul că, elevii cuprinși în proiect, realizează cât este de important să fii 
activ în comunitate și că toți elevii, indiferent de problemele pe care le au, pot fi valorizați și ajutați să 
depășească anumite obstacole. 
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Grădinița și Familia-parteneri în educație 

 
Prof. Înv. Preșcolar Rotar Simona-Adriana 

Grădinița cu P.P. ,,Căsuța Fermecată,, Gherla 
                     

,, Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua   în viaţă. 
Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire. 
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvîntare pentru lume...’’ 
                                                                             (din Child”s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

        Parteneriatul educaţional reprezintă, în concepţia majorităţii cadrelor didactice, o direcţie educativă 
imperios necesară dezvoltării actuale a şcolii româneşti. Se pleacă de la premiza că succesul copilului este 
condiţionat de influenţa mai multor factori. Posibilitatea angajării factorilor responsabili din mediul 
formal, informal şi nonformal determină gradul de succes al copilului sau chiar valoarea acordată fiecărui 
copil.   Familia şi comunitatea sunt două componente care au ca sarcină de a sprijini grădiniţa pentru 
valorificarea potenţialului fiecărui individ.  
Pe fondul multiplelor schimbărilor socio-economice, de după integrarea în Uniunea Europeană, relaţia 
grădiniţă –familie, reprezintă un subiect abordat des în literatura de specialitate. Dacă până nu demult 
acest parteneriat, a fost dezvoltat unilateral, fiind considerat responsabilitatea grădiniţei, acest lucru se 
impune şi pe baza documentelor recent emise în cadrul Consiliului European, spre modificare. Astfel în 
cadrul relaţiei de colaborare grădiniţă-familie, accentul este plasat pe încheierea unui angajament mutual, 
clar stabilit între părinţi şi educatoare, concretizat sub forma unui contract parental. Această formă de 
contract se constituie între cele două părţi (grădiniţă-familie), ca un sistem de obligaţii reciproce, în 
cooperarea părinţilor cu educatoarea şi implică colaborarea părinţilor în activităţile grădiniţei, nu numai 
sub aspect financiar, ci şi sub aspect educaţional–cultural. 
Implicarea părinţilor în activitatea preşcolarilor este în beneficiul copiilor, al familiei şi al calităţii actului 
educaţional. Părinţii şi educatorii au în egală măsură, răspunderea eforturilor comune pentru a dezvolta o 
relaţie de colaborare, în acest sens am realizat parteneriatul ,,Educatoarea şi părintele-împreună pentru 
binele copilului’’, care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2018-2019. 
Bazele unei bune relaţii sunt puse de comunicarea dintre cei doi factori: părinte-educator şi presupun 
respect reciproc între ei, acceptarea diferenţelor sociale şi materiale între diferiţi părinţi, implicarea 
tuturor în căutarea şi promovarea intereselor copilului. E necesar să recunoaştem că, de multe ori, 
educatorii şi părinţii trebuie să-şi dezvolte noi abilităţi şi practici pentru a stabili contacte de calitate. 
Iniţierea părinţilor în probleme specifice educaţiei şi instrucţiei se realizează prin consultaţii, expuneri, 
conferinţe şi mai ales, prin atragerea lor în activităţi, cum ar fi spectacole, drumeţii, excursii şi chiar 
activităţi instructiv-educative. Prin aceste modalităţi nu numai eficienţa este mai mare, dar realizăm 
totodată un învăţământ modern. Promovând participarea părinţilor la activităţile din grădiniţă şi ţinând 
seama de aptitudinile lor, educatoarele se pregătesc mai bine, fiind în deplină cunoaştere psihologică a 
copilului şi a ambientului acestuia, cât şi în concordanţă cu aspiraţiile familiei.  
O  acţiune reuşită, a fost o activitate practică, la care copiii au lucrat pe grupe, realizând un ,, Peisaj de 
toamnă’’ . În urma acestei acţiuni părinţii au avut posibilitatea să cunoască deprinderile practice pe care le 
au copiii, migala cu care au lucrat pentru a realiza tabloul respectiv şi gustul pentru frumos pe care l-au 
manifestat. La grădiniţa unde lucrez am organizat serbări cu preşcolarii la care părinţii au participat atât în 
calitate de spectatori cât şi de actori. Astfel la serbarea ,,Pomului de Crăciun’’, o mămică a fost 
Crăciuniţă, iar alta a urcat pe scenă şi a interpretat cu copilaşul ei poezia deoarece acesta avea mari 
emoţii. Astfel de întâlniri cu părinţii  se desfăşoară şi la terminarea unui proiect tematic, de exemplu 
,,Toamnă harnică şi darnică’’, proiect ce a fost evaluat şi finalizat printr-o scenetă în care copiii au fost 
fructe şi legume (costumaţi adecvat) iar o mămică a fost Zâna Toamna.  
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O activitate deosebită a fost sceneta ,, Iedul cu trei capre’’, dramatizare scrisă de Octav Pancu–Iaşi, unde 
cele patru capre ( mama, mătuşa, bunica şi vecina) au fost interpretate de mămici, iedul, vulpea, ursul şi 
lupul, de copii. Interpretarea mamelor a fost deosebită, sporind încărcătura educativă a piesei. Cu prilejul 
acestor activităţi   s-au atins obiectivele instructive pe care mi le-am propus, implicarea părinţilor alături 
de copii şi educatoare au sporit farmecul acestor întâlniri cât şi legătura dintre cele trei părţi.  
Din toate acestea reiese faptul că au câştigat toţi, având în vedere următoarele argumente: 
   *avantaje ale copiilor: copiii simt dragostea şi aprecierea părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa şi 
bucuriile ce li se oferă acasă, ci şi prin interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea activă a acţiunilor 
din grădiniţă; copiii sunt mai siguri pe ei, au sentimentul de siguranţă care este necesar în dezvoltarea 
echilibrului interior. Totodată ei trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii în situaţii apropiate de a lor şi de a 
le aprecia munca şi efortul la adevărata valoare.  
    *avantajele familiei: părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie, prin implicarea afectivă şi 
prin emoţiile pe care le trăiesc alături de copiii lor nu doar în calitate de spectator, ci mai ales în calitate 
de colaborator la actul formării caracterului copilului. În aceste situaţii părinţii au ocazia de a-şi observa 
copilul  cum se comportă în colectiv; părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora atunci când sunt 
solicitaţi ori când se iveşte o problemă.  
   *avantajele educatoarei: apropiindu-se de părinţi, colaborând cu ei, poate cunoaşte relaţia părinte-copil, 
phihologia părinţilor şi mai ales pe cea a copiilor.             
Cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale grădiniţei, părinţii contribuie financiar la realizarea 
acestor activităţi, obţinându-se astfel un răspuns la cerinţele actuale ale unei grădiniţe moderne. 
Participând afectiv şi efectiv la viaţa grădiniţei, părinţii nu vor mai vedea doar funcţia socială a acesteia, 
de supraveghere a copiilor atunci când ei lipsesc de acasă, ci vor conştientiza că aici se desfăşoară un 
proces instructiv –educativ bine fundamentat şi organizat.   
Răspunzând cerinţelor unei educaţii psihopedagogice complete, colaborarea şi integrarea părinţilor în 
activităţile instructiv-educative din grădiniţă rămâne un deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât 
materializarea lui dovedeşte practic că oferă avantaje tuturor părţilor implicate în procesul educaţional.  
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ȘCOALA ALTFEL 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ȘI MANAGEMENTUL 
ACESTORA 

ROTARU FINICA 
Profesor pentru învățământul primar 

Liceul Teoretic Jean Monnet, București 
 

Activitățile extrașcolare se înscriu în sfera activităților nonformale, constituind o altă abordare a învățării, 
prin intermediul unor activități plăcute și motivante, cu scopul creării unei legături între cunoștințele 
predate la orele de curs și punerea lor în practică. Aceste activități sunt la fel de importante ca lecțiile 
propriu- zise, fiind organizate în afara cadrului formal. Elevii devin mai deschiși și învață mai ușor, din 
experiențe practice, noțiuni ce altfel par mai greu de înțeles. Rolul lor este acela de a dezvolta competențe 
sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța 
față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și argumenta punctul de vedere, de a critica constructiv. Sunt 
destinate să-i ofere copilului posibilitatea de a se mișca, de a se exprima liber, de a face lucruri care îi 
plac. Sfera acestui tip de activități s-a extins, căpătând din ce în ce mai multă importanță, oferind elevilor 
posibilitatea de a-și exprima identitatea personală, având rol complementar activităților de tip școlar, fiind 
centrate pe acele activități care vizează dezvoltarea personalității elevilor sub toate aspectele.  Activitățile 
extrașcolare sunt organizate de către școală, în strânsă legătură cu familia, cu comunitatea. Foarte multe 
activități extrașcolare sunt organizate în perioada numită Școala Altfel, deoarece profesorul are timp să 
planifice activitățile, să stabilească obiectivele, să structueze conținuturile esențiale care să coreleze cu 
partea practică, să stabilească parteneriate. Astfel, i se oferă elevului posibilitatea de a deveni partener în 
procesul de învățare. Activitățile vor fi adaptate la nevoile elevului, asigurându-se dimensiunea activ- 
participativă la învățare. Diversitatea activităților, caracterul practic- aplicativ al acestora, transferul către 
viața reală, vor menține viu interesul elevilor, va crește motivația acestora pentru pariciparea la cât mai 
multe dintre ele. În acest an școlar, am planificat activitățile din cadrul programului Școala Altfel 
grupându-le pe două domenii: Ziua Cunoșterii și Ziua Culturală. Încă de la început, am solicitat 
implicarea părinților în planificarea unor activități cât mai interesante și cât mai atractive, manifestându-
mi dorința de participare directă, pe cât posibil. Se știe că implicarea părinților are o semnificație aparte, 
gradul dumnealor de implicare influențând pozitiv rezultatele. Astfel, crește stima de sine a elevilor, se 
îmbunătățește relația părinte- copil, părinții înțeleg mai bine ce se întâmplă în școală și contextele de 
învățare, atât copiii cât și părinții dezvoltă atitudini pozitive față de școală.  
  Dacă la început au fost și părinți care au motivat că nu au timp sau că nu dispun de energia necesară de 
care este nevoie pentru a se implica direct în activitățile la care copiii participă, dar cei mai mulți au 
conștientizat faptul că sarcina de a crea un mediu adecvat de învățare revine, în egală măsură, familiei și 
școlii. Trebuie recunoscut faptul că multe din aceste activități presupun și un efort financiar din partea 
familiei. Ziua Cunoașterii a debutat cu o Oră de științe altfel, având un invitat de seamă, Profesorul 
Trăsnit. Acesta a venit în fața elevilor cu o serie de experimente științifice, la care elevii au participat cu 
plăcere, reușind să pună în practică partea teoretică a noțiunilor însușite în cadrul orei de științe. 
Combinarea experimentelor cu tehnicile interactive, creative și recreative a asigurat succesul activității. 
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     Vizitele organizate la Grădina Botanică din București  și la Ferma animalelor din Pantelimon au 
constituit un mijloc de observare a unor obiecte și fenomene în stare naturală, relațiile dintre oameni și 
rezultatele muncii lor, de a intui și de a prețui personalitățile din domeniul științei. 
 
 

 

 

   O experiență unică de învățare a constituit-o activitatea desfășurată într-un Planetariu mobil, montat în 
sala de sport a liceului. Mai mult în joacă, elevii au fost invitați să deslușească  cât mai mult din tainele 
Universului, cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație.  

 

 

 

 

  Cu implicarea directă a unui părinte, elevii au făcut cunoștință cu noțiuni de bază, introductive, din 
domeniul riscului, asigurării, al investițiilor la bursa de valori. Pare pretențios spus, dar înțelegerea lor a 
fost ușurată de prezentarea unor filmulețe având ca personaje animăluțe, prin mesaje publicitare relevante, 
prin participarea la un joc de simulare a unei investiții la bursa de valori, folosind ca monedă Spiderlei. 

 

 

 

  

    Am căutat să găsesc o modalitate prin care așteptările mele, ale copiilor și ale părinților să se plieze, să 
încurajez și să promovez implicarea părinților ca parteneri, chiar și a celor care își doresc acest lucru, dar 
nu știu cum să procedeze. Am solicitat implicarea părinților făcându-i să se simtă valorizați în procesul 
dezvoltării personale a propriilor copii.  
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   Momentul prielnic a fost oferit de activitățile desfășurate în Zilele Culturale. La noi în școală a devenit 
deja o tradiție proiectul European Village. Timp de câteva ore, părinți și bunici au fost alături de mine și 
de copii, participând la organizarea și la desfășurarea activiților: standul informațional despre Irlanda, 
postere, afișe, mâncăruri și costume tradiționale, pregătirea unui dans specific poporului irlandez.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Parteneriatul are o importanță deosebită. Dacă școala, elevii, părinții și comunitatea sunt parteneri în 
educație, atunci se consfințește o relație de suport care începe să funcționeze și-i ajută pe elevi să 
aprecieze  activitățile extrașcolare la adevărata lor valoare, să conștientizeze rolul important al acestora în 
propria lor dezvoltare și să participe cu activ și cu interes la ele.  
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Activităţile extraşcolare 
– extindere a procesului de predare – învăţare 

 
Prof. Roxana Nedelcu 

Şcoala Gimnazială „I.L.Caragiale” 
 
În dezvoltarea armonioasă a copilului, activitățile extrașcolare sunt foarte importante. Specialiştii 

susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe 
școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de 
probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar 
sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 
învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-
învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică 
clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc.  
Câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare ar fi: 
- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, 
etc.); 
- au rol complementar celui al școlii; 
- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 
reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută 
să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 
Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale înrtucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 
sociale.  
Impactul diferit al activităților extrașcolare este evidenţiat astfel: 
- participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 
performanțelor școlare; 
- participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o 
școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
- participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest 
tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și 
folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 
cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților 
educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  
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Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru 
acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a 
unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. Activitățile extrașcolare dezvoltă 
gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

Prof.înv.preșcolar:Runcan Andrea 

Grădinița cu p.n.Cristeștii-Ciceului 

          „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                                                          (Maria Montessori–“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe 
copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului 
educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, 
parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de 
importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin 
intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un 
caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi 
dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar.Indiferent ce metodă se 
adoptă in educaţia tradiţională, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra 
copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor 
opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea 
de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă 
în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, 
imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă si  cultură.Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele 
instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi 
momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi 
activităţilor.  Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 
i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”.  

    Bibliografie: 

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ, în  “ Învăţământul 
primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

* Catalano,H.,Albulescu ,I.,Didactica jocurilor,Editura Didactică și Pedagogică ,2019. 
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Pedagogia muzeală – parte a activităților extrașcolare 

prof. înv. primar Rupics Zsuzsanna 
Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” 

 
Conceptul de pedagogie muzeală este pentru muzeele din România o provocare în ceea ce privește 
depășirea ideii tradiționale de muzeu, aceea de depozitare și păstrător al patrimoniului cultural, material și 
spiritual, și implicit în reconsiderarea muzeului ca spațiu de memorie, de comunicare și de proiect. 
   Provocarea în acest context înseamnă articularea spațiului muzeal cu cel extramuzeal prin intermediul 
unor grupuri multiculturale de copii, adolescenți, tineri și familiile acestora respectiv 
institutorii,profesorii. Prin conceptele expoziționale realizate, dar și prin totalitatea evenimentelor 
culturale propuse, muzeul atrage atenția și respectul fața de valorile patrimoniului cultural național și 
european.(Corina Cranciova-muzeograf). Muzeul este mediul propice pentru derularea unor activități ce 
au ca obiectiv educatia prin intermediul culturii.  Totodată impactul pieselor de muzeu, imaginea acestora, 
atmosfera din jurul lor creează un context emoțional ce favorizează demersuri educative complexe. 
Pedagogia muzeală are ca obiect de interogație identificarea și validarea unor strategii care să conducă la 
maximizarea virtuților formative ale spațiului muzeal, iar ca scop își propune să stimuleze interacțiunea 
pe linie educațională dintre muzeu și școală, să pregătească specialiști dar și categorii de public pentru 
valorizarea potențialului educativ adus de acest mediu cultural. Ca orice tip de discurs normativ, această 
specializare a pedagogiei are ca scop delimitarea și propunerea unor obiective particulare ale educației 
muzeale, evidențierea unor posibilități de circumscriere a unor conținuturi (teme, idei, valori) ce pot fi 
transmise, cu precădere, în acest perimetru, de  propunere a unor strategii de mediere a acestor 
predispoziții valorice, de proiectare de activități cu caracter cultural-educațional și de tematizare a 
posibilităților de întărire și de feedback privind receptivitatea în raport cu diferitele categorii de public. 
Mizele educației muzeale sunt de mai multe feluri (Pedagogia muzeală- Constantin Cucoș, 2013) și ele 
pot fi activate în funcție de solicitări sau circumstanțe: 
– Miza completivă, în raport cu obiectivele sau conținuturile școlare; muzeul poate deveni o extensie a 
școlii, un loc de cunoaștere a noi elemente valorice și de exersare a unor competențe; 
– Miza aplicativă; muzeul devine un „teren de aplicație”, prin cercetare, experimentare, implicare; 
– Miza de  particularizare, de întrupare „localistă” a conținutului cultural al învățării; este o ocazie de 
includere în curricula a noi elemente informative sau formative, cu un caracter mult mai concret, legate de 
arealul în care se mișcă persoana, dincolo de programa „generală”, „obligatorie”, uniformizatoare; 
– Miza de conturare a identității culturale a individului, la nivel local sau național, prin cunoașterea, 
interiorizarea și  asumarea unor valori emblematice ale spațiului social în care persoana urmează să se 
integreze; 
– Miza de descoperire a eului prin punerea în valoare a unor dispoziții sau interese individuale pe care 
școala nu le vizează. 
Pot fi identificate mai multe ipostaze ale activităților dintr-un muzeu care trebuie regândite în perspectivă 
pedagogică. Elementele care pot deveni puncte de reper în evidențierea specificității educației muzeale ar 
putea fi următoarele (cf. Allard & colab, 1996, p. 3): 
–natura activităților propuse (tur ghidat, tur interactiv tradițional, tur cu un ghid personal, vizita liberă); 
– formule de asistență pedagogică pentru vizitatorii-elevi (exponate, etichete, panouri cu text explicativ, 
instrumente audiovizuale și interactive etc.); 
– conduite de raportare la valorile muzeale (cunoștințe, abilități și atitudini); 
– strategii puse în aplicare (ascultare, observare, manipulare, executare a unei acțiuni, joc de rol, etc.); 
–caracterul deliberat sau nu a vizitei la nivelul muzeului (demersul implicând o fază de pregătire mai mult 
sau mai puțin intensă sau o fază de valorificare ulterioară a experienței parcurse mai mult sau mai puțin 
consistentă); 
–durata activității desfășurate în muzeu (o zi, două); 
–intervenția mai mult sau mai puțin evidentă a serviciului educativ, a educatorilor din muzeu sau a 
profesorilor din școală; 
–statutul vizitei la muzeu în ansamblul programului de studiu prezent sau viitor (opțional, facultativ, 
obligatoriu); 
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–capacitățile intelectuale puse în valoare sau antrenate de către elevul-vizitator în timpul unei activități 
oarecare; 
–efectul vizitei asupra elevului în ceea ce privește învățarea conceptelor, semnificarea evenimentelor, 
înțelegerea faptelor; 
–influența asupra schimbării percepțiilor elevilor cu privire la efectele pozitive privind rolul muzeului în 
învățare; 
–colaborarea dintre reprezentanții muzeului și școală cu privire la elaborarea, realizarea, evaluarea 
activităților specifice unei vizite muzeale. 
 

 Obiective principale sunt: 
 stabilirea unor concepte interculturale în activitatea educațională cu copii, adolescenți și tineri; 
 completarea informațiilor dobândite de elevi în școală, cu altele noi, în vederea formării unor 

conexiuni culturale (în funcție de caracteristicile vârstelor celor implicați); 
 includerea jocului activ ca modalitate eficientă de cunoaștere a patrimoniului cultural (la copii 

preșcolari și școlari mici); 
 evidențierea importanței muncii în echipă și a apartenenței unui grup cu interese culturale comune; 
 includerea muncii individuale, ca element de afirmare a personalitații fiecărui copil; 
 stabilirea unui mod permanent de prezentare a trecutului în comparație cu prezentul (pornind de la 

contemporaneitate); 
 folosirea patrimoniului cultural material și spiritual existent în muzeu în ideea descoperirii istoriei, 

a atmosferei unei epoci; 
 cunoașterea pieselor de muzeu și a mesajelor ce le conțin; 
 finalizarea unor acte educative ce să reprezinte un câștig pe plan formativ și informativ. 

     Scopul este unul de formare și informare a grupului țintă prin activitate specifică de pedagogie 
muzeală. Vizează prin excelență, receptarea, asumarea de către copii a unor cunoștințe, dar și a unor 
deprinderi comportamentale și relaționale în cadrul muzeal. 
 
CONCLUZII 
     Activitățile de pedagogie muzeală sunt caracterizate prin diversitate și continuitate, cuprind elemente 
teoretice și practice stârnind astfel curiozitatea, dar și modul de exprimare al copiilor. Activitățile de 
pedagogie muzeală urmăresc aspectul formativ (individual și pe grupe) folosindu-se totalitatea metodelor 
pedagogice adaptate specificului vârstei fiecărui copil. Istoria, muzica, pictura mânuite ca instrument, 
devin punte de legături sufletești între copiii grupului țintă, dar și între aceștia și muzeograf, colaboratori, 
coordonatori de activități, limba comună fiind cea a exprimării științifice, artistice deopotrivă. Pornind de 
la obiectul de muzeu, sub îndrumarea muzeografului, copiii se exprimă pe sine, atelierele devenind spații 
de autocunoaștere și intercunoaștere, ele influențând favorabil gândirea și comportamentul copiilor." 
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ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE 
 

Prof. Rus Adriana, Şcoala Gimnazială Horea, Cluj-Napoca 
 

Activităţile extraşcolare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă şi au rolul 
de a  oferii cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Prin 
caracterul lor activ-participativ, instructiv-educativ, facilitază integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în 
colectivitate, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei. 
 
Elevii sunt antrenaţi să participă la concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, 
tehnico-ştiinţifice, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale şi jocuri. 
Excursiile şcolare ca forme ale activităţii practic-aplicative, alături de vizite, drumeţii şi expediţii şcolare, 
sunt activităţi turistice, prin care elevii realizează contactul cu mediul geografic, pentru înţelegerea 
realităţii înconjurătoare, se dezvoltă sentimentului că aparţin unui grup, îşi îmbogățesc cunoștințele despre 
frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii , artă și cultură. 
 
Concursurile şcolare oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte,  stimulează spiritul de iniţiativă, abilităţile sociale şi de comunicare, imaginaţia 
şi le oferă o nouă oportunitate de a asimila cunoştințe noi. Desigur că printre altele vor influenţa şi 
rezultatele şcolare şi vor diminua efortul depus, timpul câştigat dedicându-l aprofundării domeniului 
preferat.Prin aceste activităţi elevii învaţă să îşi organizeze timpul, să facă faţă unei competiţii şi învaţă 
valoarea efortului şi disciplinei. Pregătindu-se pentru un concurs , un copil are ocazia să înveţe ce 
înseamnă perseverenţa, răbdarea şi responsabilitatea.  
 
Prin serbări, activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi datorită 
specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului şcolar, valorificarea 
aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţii între profesor şi elev, profesorii devin mai 
apropiaţi de elevi, încercând să-i cunoască mai bine, să le descopere laturi ascunse ale personalităţii, să le 
dezvolte dragostea şi gustul pentru activităţile din afara clasei, să-i facă să simtă că sunt un partener de 
activitate . 
 
Pentru elevii claselor a VIII a activităţile extraşcolare sunt bune prilejuri de formare a competenţelor 
necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi profesională.şi 
consilierea pentru alegerea carierei, acestea concretizându-se prin vizitele la expoziţii, întreprinderi şi 
instituţii, vizionările de filme, casete video, vizitarea de licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise. 
Activităţile extracurriculare produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, stârnesc interes, 
elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme. 
Şcoala realizează programul activităţilor extracurriculare, care se pot desfăşura atât pe parcursul anului 
şcolar cât şi în Săptămâna altfel, şi vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să decidă în bună măsură 
asupra obiectivelor,conţinuturilor şi mijloacelor de realizare a acestor activităţi, să îşi însuşească ideile de 
corectitudine şi respect, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac parte.  
 

 

 

Bibliografie:  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Veronica Rus 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi 
socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se 
pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în 
aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia 
creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere 
de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă 
,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor 
şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 
stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea 
acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. Cât 
sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să 
conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante 
alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea 

1681



momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și valoros pentru 
societate. Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu poate 
lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se pornește de la 
ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activități 
frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. 
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Rolul formativ al activităților extrașcolare 

 

Prof. înv. Preșcolar Ruscanu Alina 

Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca 

 

„Seamănă un gând, vei culege o faptă; seamănă o faptă, vei culege un obicei; seamănă un obicei, 
vei culege un caracter; seamănă un caracter, vei culege un destin.”(Samuel Smiles) 

Copilăria, reprezintă cea mai minunată perioadă din viața copiilor, ea reprezintă baza dezvoltării unei 
personalități armonioase, de aceea preocuparea educației este de a interveni cât mai devreme în formarea 
și dezvoltarea copilului. La vârsta preșcolară, copilul descoperă existența unei lumi interesante dincolo de 
spatiul clasei, lume pe care el vrea să o descopere, astfel, cadrul didactic îi poate oferi sprijin în acest 
scop. 

În cadrul grădiniței, în procesul instructiv-educativ, se întrepătrund cele trei forme ale educației: educația 
formală, educația non-formală și educația informală. Activitățile extrașcolare sunt parte din activitatea 
non-formală și se referă la activitățile desfășurate  de către educatoare, în alt mediu, decât cel al 
grădiniței, cu scopul completării activităților desfășurate în sala de grupă. Prin specificul lor, activitățile 
extrașcolare desfășurate în grădiniță, contribuie la formarea și dezvoltarea copilului prin: varietate, 
flexibilitate, lărgirea orizontului de cunoaștere, aplicarea de noțiuni însușite în sala de grupă, colaborare, 
acceptare și toleranță, educarea unor trăsături morale, formarea unei atitudini pozitive față de mediu, 
petrecerea timpului liber într-un mod util și plăcut. 

Activitățile extrașcolare au o deosebită influență formativă asupra copiilor. Astfel se pot organiza: serbări, 
excursii, tabere, plimbări, spectacole, activități cu caracter ecologic, activități de voluntariat. 

Serbările, dezvoltă copiilor dragostea pentru artă și frumos, le oferă  prilejul de a-și evidenția aptitudinile 
de mici actori, aptitudile vocale, teatrale. Deasemenea contactul cu o sală întreagă de spectatori, îi ajută 
să-și învingă timiditatea, să empatizeze cu cei care îi privesc, să aibă încredere în forțele proprii, să fie 
independenți, să-și asume rolurile primite, să depășească obstacolele întâlnite și să fie independent. Se pot 
organiza: Serbarea bradului de Crăciun, Mamă dragă, te iubesc!, Serbarea micilor eroi-1 decembrie. 

Activitățile cu caracter ecologic îi învață pe copii ce înseamnă necesitatea unui mediu curat, le dezvoltă 
dorința de a îngriji, proteja și ocroti natura, le consolidează reguli de comportare în natură: să nu calce pe 
spațiile verzi, să lase curățenie pe unde trec, să nu arunce gunoiul în apă, să nu rupă florile, să nu rupă  
copacii, să nu aprindă focul în pădure. Copiii pot fi implicați în activități cum ar fi: curățarea parcurilor, a 
locurilor de joacă, colectarea deșeurilor de hârtie, sticle de plastic, confecționarea de costume din material 
reciclabil. 

Excursiile sunt o altă formă de activitate extrașcolară, care contribuie la dezvoltarea intelectuală a 
copiilor, le oferă cunoștințe care le îmbogățesc orizontul cultural și științific. Excursiile la muzee, la 
grădina zoologică, la grădina botanică, le consolidează copiilor cunoștințele asimilate de ei pe parcursul 
activităților. 

Concursurile, organizate cu diferite ocazii- Ziua copilului, Zilele toamnei, concursuri de cultură-generală, 
concursurile literare, concursurile sportive(cu sania, bicicleta), Ziua Pământului, Ziua poeziei-concurs de 
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poezii, sunt momente atractive pentru copii și le oferă posibilitatea de a se afirma în anumite domenii, de 
a colabora, de a fi o echipă, de a demonstra practic anumite cunoștințe. 

Activitățile extrașcolare sunt necesare în procesul instructiv-educativ, deoarece: 

-valorifică aptitudinile copiilor și interesele acestora; sunt organizate într-un climat relaxant, plăcut, 
oferindu-le copiilor posibilitatea de a se manifesta spontan și ingenios: dezvoltă spiritul de colaborare și 
conviețuire în grup; consolidează comportamente morale și civice; sunt atractive pentru copii; oferă 
informații din toate domeniile de activitate; 

Raportându-ne la finalitățile educației timpurii: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii 
copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a 
acestuia; dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi 
cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi; încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si 
experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare; descoperirea, de către fiecare copil, a propriei 
identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive; sprijinirea copilului în achiziţionarea 
de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul 
vieţii, consider că pe lângă domeniile experiențiale desfășurate în grădiniță, trebuie valorificate la maxim 
și activitățile extrașcolare, pentru a putea atinge aceste finalități. 
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Locul și rolul activităților extrașcolare în viața copiilor 
 

Prof. logoped Rusu Gabriela 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Beclean 

 
  „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 

şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi 
socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este 
acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica 
metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi 
dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, 
indiferent ce metodă se adopă în educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un 
obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă 
comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. 
Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de 
piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 
este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia 
copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi 
dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la 
îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru 
frumosul din natură, artă si  cultură. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.   
Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile 
unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  
În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce 
li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.  

1685



Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea 
este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 
îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia 
şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea 
oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate. Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele 
didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al 
copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va 
asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi 
şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, 
distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 
decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, 
educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 
 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. 
O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în 
mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei 
şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ROLUL EDUCAȚIEI EXTRACURRICULARE 

ÎN FORMAREA VIITORULUI ADULT 

 

Prof. Rusu Gabriela 

Grăd. cu P.P. Nr.8 Tg-Jiu 

Gorj 

 

       Educația extracurriculară prin activitățile sale constituie modalitatea neinstuționalizată de realizare a 
educației, care se desfasoară în afara procesului de învățământ și care are un rol bine stabilit în formarea 
personalității copiilor. Prin activitățile extracurriculare se urmărește identificarea și realizarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, formarea și 
dezvoltarea personalității elevilor, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Un 
impact pozitiv al activităților extracurriculare îl are de asemenea inițierea, proiectarea și implementarea 
de programe și proiecte prin atragerea de fonduri extrabugetare. Activitatea educativă extracurriculară 
dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul respectării drepturilor omului și 
al asumării responsabilităților sociale, realizându-se astfel, o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă și cea comportamentală. Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îi fac 
pe copii mai responsabili, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea 
în activități extracurriculare îi ajută să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îi ajută să-și facă 
prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul copiilor care întâmpină dificultăți de 
comunicare cu semenii lor. Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, 
date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Astfel de activități sunt de o 
reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată de mass media, referindu-ne aici la 
televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în 
niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional. Complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.Accentul trece de pe 
informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre 
universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde 
singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

 Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii tinerilor. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul 
şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. În acest cadru, învăţământul are 
misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară 
integrare socială. Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încâtcopiii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. Modelarea, formarea şi educaţia omului 
cer timp şi dăruire. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
elevul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii lor. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cu atât mai mult cu cât sunt unii dintre ei care nu 
au cea mai bună viață de familie, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activitățile extracurriculare sunt binevenite 
deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă in familie îi 
lipsește persoana care să îl ghideze, copilul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult 
responsabil, un profesor, un îndrumător. 
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       Activităţile extracurriculare se desfăşoară într-un cadru informal, ceea ce permite elevilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual.  Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra elevilor.  Rămâne cadrul larg al timpului liber al 
copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 
numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Activităţile extracurriculare 
organizate împreună cu elevii pot avea un conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, 
sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. De 
asemenea, implicarea în activități extracurriculare ajuta creșterea gradului de participare la sistemul 
formal de educație deoarece în cadrul acestor activități sunt definite concepte și intervenții în comunități 
care promovează învățarea pe tot parcursul vieții, menită să asigure o mai bună adaptare și integrare a 
tinerilor și adulților atât pe piața muncii cât și în contextul socio-economic în general. 

     Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de 
activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Potențialul larg al 
activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții variate. Succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre 
acțiuni frumoase, valoroase și fructuoase. În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea 
spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare. Pentru a realiza acest lucru se impune necesitatea 
de a modifica destul de mult modul de gândire al elevilor, să  evităm critica în astfel de activităţi, să  
încurajăm elevii să participle activ şi să realizezăm în permanenta un feed- back pozitiv. 

 

Bibliografie: 
 

1. Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, în 
învățământul primar, nr.1/2000, Ed. Discipol, București; 

2.  Cucoş, C., Pedagogie, ediţia a II-a,2002, Editura Polirom, Iaşi; 

3.  Ionescu, M.; Chiş, V. , Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

15– 19 APRILIE 2019 

UNITATEA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA 

STRUCTURA: GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL NR. 2  ŞOTÂNGA 

 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 
URMĂRITE 

TIPUL 
ACTIVITĂŢII 

RESPONSABILI DATA EVALUAREA 
ACTIVITĂŢII 

1. “Cutiuţa cu 
emoţii jucăuşe” 

- Dezvoltarea 
inteligenţei 

emoţionale la 
preşcolari; 

- Cunoaşterea 
expresiilor 
emoţionale; 

- Dezvoltarea 
comportamentelor 

pozitive; 

- Gestionarea 
tristeţii; 

- Imitarea 
emoţiilor; 

- Aplicarea unor 
jocuri pentru 
consilierea 
copiilor. 

 

- activitate de 
consiliere 

psihologică; 

-activitate 
psiho-

emoţională; 

Consilier şcolar 

 

Educatoare:  

RUSU OANA 
ELENA 

 

15.04.2019 - interpretare 
jocuri; 

- fotografii din 
timpul 

activităţii. 

 

2. “Bunătăţi 
pentru masa de 

Paşti” 

- Creşterea 
interesului pentru 

arta culinară; 

- Dezvoltarea 
abilităţilor de 

lucru în echipă şi 
a atitudinii 

pozitive (fairplay, 
competitivitate, 

cooperare, 
perseverenţă, 

- activitate 
practic-

gospodărească; 

- activitate 
culinară. 

Educatoare:  

RUSU OANA 
ELENA 

 

16.04.2019 - produsele 
culinare 
realizate; 

- fotografii din 
timpul 

activităţii; 

- diplome. 
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respectul şi 
preţuirea faţă de 

semeni, iniţiativa, 
spiritul de 
observaţie, 

curajul, 
hotărârea); 

- Conştientizarea 
importanţei pe 

care o are 
alimentația 

sănătoasă în 
construirea şi 
desăvârşirea 

sănătății. 

 

3. “O grădiniţă 
mai curată, o 

grădiniţă 
ecologică” 

- Dezvoltarea 
capacităţii de 
cunoaştere şi 
înţelegere a 

mediului, precum 
şi stimularea 

curiozităţii pentru 
investigarea 

acestuia; 

- Formarea şi 
exersarea unor 
deprinderi de 

îngrijire şi 
ocrotire a 

mediului, în 
vederea educării 

unei atitudini 
pozitive faţă de 

acesta; 

- Formarea unui 
set de valori şi 

sentimente 
specifice unei 

conduite civice cu 
valenţe ecologiste; 

- Cultivarea 
dorinţei de a se 
implica activ, 

colaborând cu alţii 
pentru rezolvarea 
problemelor de 

mediu. 

 

- educaţie 
pentru 

societate; 

- activitate 
practică de 

ecologizare a 
curţii 

grădiniţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatoare: 

RUSU OANA 
ELENA 

 

17.04.2019 - fotografii din 
timpul 

activităţii. 
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4. “Să ne 
cunoaştem ţara, 

să ne facem 
prieteni” 

- Cultivarea 
sentimentului de 

mândrie patriotică 
prin declanşarea 

de emoţii, 
aprecieri asupra 

frumuseţilor 
fizice, economice, 

religioase ale 
teritoriului patriei 
şi împletirea cu 

elemente de 
istorie ale 

trecutului şi 
prezentului 

poporului român; 

- Formarea 
deprinderilor de 

observare, de 
sesizare a 
aspectelor 

ecologice, de 
poluare a 

mediului şi 
cultivare a unei 

educaţii 
ecologice. 

 

- excursie 
şcolară la 
Pucioasa. 

Educatoare: 

RUSU OANA 
ELENA 

 

18.04.2019 - fotografii din 
timpul 

activităţii. 

 

5. “Ce pot face 
două mâini 

dibace” 

- Îmbogăţirea 
cunoştinţelor 

copiilor despre 
materiale şi 

caracteristicile lor, 
precum şi despre 

utilizarea de 
tehnici de lucru 

necesare 
prelucrării 

acestora în scopul 
realizării unor 

produse simple; 

- Formarea şi 
consolidarea unor 
abilităţi practice 

specifice nivelului 
de vârstă şi de 

dezvoltare 

- activitate 
artistico-
plastică; 

- activitate 
practică. 

Educatoare: 

RUSU OANA 
ELENA 

 

19.04.2019 - expoziţie cu 
lucrările 

realizate de 
copii; 

- 
confecţionarea 
unui “Album 
al grădiniţei” 
cu fotografii 
din cadrul 

activităţilor din 
această 

săptămână. 
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motrică; 

- Dezvoltarea 
simţului practic şi 

estetic; 

- Stimularea 
expresivităţii şi 

imaginaţiei 
creatoare prin 

activităţi plastice 
şi practice. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE IN INVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

Educ. RUXANDA SANDU 
Școala Gimnazială, Comuna Sagna 

 
             „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.                                      

 Maria Montessori-- ,,Descoperirea copilului” 
 
De-a lungul timpului, pornind de la conceptul de învățare și prin echivalență cu acesta, s-au diferențiat 
trei tipuri de educație: educația formală, informală si nonformală. Totuși, delimitarea dintre aceste trei 
forme ale educației este una teoretică, căci în practică ele funcționează ca un complex ale cărui granițe 
sunt dificil de trasat. Educația nonformală vizează acțiunile organizate în maniera sistematică, dar în afara 
sistemului formal al educației (activități extracurriculare). Toate cele trei forme ale educației contribuie la 
dezvoltarea personalității copiilor, însă este demonstrat științific faptul că educația nonformală 
completează educația formală într-un cadru instituționalizat, situat în afara sistemului de învățământ, 
activat prin organisme extrașcolare. Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, a devenit în ultima vreme o verigă cu  rol şi loc bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu 
rol complementar orelor clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat.  

 
 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner  
 
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Curiozitatea 
specifică acestei vârste și încrederea în a-i lăsa să conducă acțiuni frumoase și de valoare vor stimula 
imaginația, creativitatea și vor garanta succesul învățării prin bucuria și dragostea din sufletul copilului. 
Având un caracter atractiv, aceștia participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, îmbinând 
utilul cu plăcutul. Astfel de activități sunt de o reală importanță intr-o lume dominată de mass media si ne 
referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât sa contribuie la transformarea copiilor 
noștri in niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional si mai presus de toate slabi 
dezvoltați intelectual. Se știe ca începând de la cea mai frageda vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoștințe punându-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor înclinații, aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activitățile cu cel mai larg caracter interdisciplinar, acestea pot îmbrăca diferite forme: vizite,plimbări, 
excursii, drumeţii, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, 
cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin activităţile la care 
participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei.  
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări 
cultural-artistice, vizionând spectacole de teatru şi filme la cinematograf, gimnastică, înot, copiii îşi 
cultivă dragostea pentru frumos . Orice activitate efectuată într-o grădină, livadă, pădure, fermă,etc., 
trebuie să constituie un prilej de adâncire a procesului de cunoaștere prin orientarea copiilor spre aspecte 
semnificative. Toate observațiile oferite de multiplele aspecte ale naturii și ale mediului înconjurător 
trebuie să constituie puncte de plecare în organizarea unor variate și  bogate activități cu întregul colectiv, 
cu grupe mici sau individual. Astfel, copilul se convinge că natura ăi societatea sunt supuse unor legi 
obiective care acționează independent de voința și conștiința omului, dar pe care acesta le poate cunoaște 
și folosi în interesul său. 
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Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar, să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual, să își 
facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el si să își dezvolte noi hobby-uri. Echilibrul dintre 
obiectivele instructiv – educative şi momentele recreative, de relaxare va conduce la rezultate deosebite. 
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii 
se autodisciplinează 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivele propuse, pregătind 
copilul pentru viaţă. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului 
prescolar, 3-4/2006,  

2. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 
« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 
 

: 
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PROIECT   DE  ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Prof. Cornelia SABĂU 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.28 Baia Mare     

Data: 18. 04. 2016 

Tema anualǎ de studiu: “Şcoala altfel- Să ştii  mai multe, să fii mai bun!” 

Tema activitǎţii: Meşterul olar 

Forma de realizare: activitate integratǎ (ALA+DOS+DEC) 

Tipul de activitate: consolidare  
Componenţa activitǎţii: ALA1+ ADE+ ALA2 

Activităţi liber alese :ALA1  

Stiinţă : „Ce este lutul?” ( compoziţie şi proprietăţi)- observare; 

Joc de masă : „Reconstituie imaginea !„(vase din lut – oală, blid, ulcior , cană)  

 ALA2 : Vizită la Casa Olarului Leş Daniel 

Activitãţi pe domenii experienţiale (ADE): 
 Domeniul om şi societate (DOS)- educaţie pentru societate - Olãritul –o  meserie de pe vremea 

bunicii-  Lectura după imagini  PPS (Ceramica Horezu Regii Lutului ) 
 Domeniul estetic şi creativ (DEC)- modelaj- Blidul din lut 

Scopul activitãţii: 
 sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre  munca olarului în atelier şi produsele realizate de 

acesta. 
Obiective operaţionale :  

 să reconstituie imagini cu obiecte din lut, prin tehnica puzzle; 
 sã enumere etapele importante în fabricarea unui obiect din lut (pregãtirea  lutului prin 

frãmântare, modelarea produsului, uscarea şi arderea acestuia, decorarea), alcãtuind blazonul 
olarului; 

 să  descopere procesul de transformare a lutului, prin utilizarea tehnicilor de modelaj, într-un 
obiect; 

 sã decoreze creativ  suprafaţa exterioarã a blidului cu bile de lut lipte cu apã şi adâncite cu 
paiul; 

 să aprecieze munca olarului, propria activitate, prin realizarea obiectului din lut; 
Strategii didactice 

Metode şi procedee: observaţia, analizarea şi interpretarea imaginilor, conversaţia, explicaţia, 
problematizarea, demonstraţia, exerciţiul, învãţarea prin descoperire,  partenerul de sprijin, blazonul, turul 
galeriei, jocul şi elemente de joc (surpriza, conversaţia imaginarã, aplauze), munca în echipã. 

Materiale didactice: şorţ de protecţie, blazonul olarului, imagini pentru completarea blazonului, imagini 
şi puzzle  cu obiecte din lut, lipici, farfurie, ulcior din lut, blid/ castron de lut decorat, modelul educatoarei 
blid din lut, discuri din lut cu diametrul de 10 cm şi grosime de 2 cm,  bastonaşe de lut 5x2x2 cm pentru 
decor, planşete individuale, castroane/ pahare cu apã, paie cu un capãt drept şi unul tãiat oblic, şerveţele 
uscate şi umede, etichete cu numele copiilor, material impermeabil pentru acoperirea mãsuţelor de lucru 
si şerveţele pentru acoperirea planşetelor cu lut; 
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Mijloace: calculator, videoclip Ceramica Horezu Regii Lutului, boxe, casetofon, casetã audio –muzicã 
popularã din Maramureş interpretatã de Ion şi Ştefan Petreuş. 

Durata: o zi;  

Bibliografie: 

 Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; Grama, Filofteia- Activitatea integratǎ din Grǎdiniţe: ghid 
metodic, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008; 

 Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela- Metode interactive de grup- Ghid 
metodic. 60 metode si 200 aplicaţii practice pentru învǎţǎmântul preşcolar - Editura Arves, 2002; 

 Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas 
Educational, Bucureşti, 2005; 

Scenariul activitãţii 

Ziua  debutează prin surpriza găsită la Centrul tematic, unde copiii vor descopri un blid din lut, în jurul 
căruia se va desfăşura întreaga activitate a zilei: vor învăţa despre materia primă şi modul de realizarea a 
produselor din lut,, vor realiza un blid din lut şi vor vizita atelierul meşterului olar Daniel Leş, la Casa 
Olarului din Baia Sprie.. 

În sectoare copiii vor găsi materialele următoare: recipient cu apă, cu nisip foarte fin, argilă şi calup de lut 
preparat pentru modelaj, respectiv obiecte şi imagini cu obiecte din lut şi puzzle-uri din aceste imagini. 
Vor fi familiarizaţi cu materialele din care se prepară lutul pentru modelaj, prin observare directă, 
antrenând toţi analizatorii, şi cu obiecte din lut.  

Pe tranziţia :” Noi acum suntem olari” ne deplasăm spre calculator, unde copiii vor viziona filmuleţul 
Ceramica Horezu- Regii Lutului , care prezintă munca olarului începând cu prepararea lutului, trecând 
prin toate etapele realizării produselor, până la finalizarea acestora prin decorare şi arderea finală.  

În timpul vizionãrii, copiii lecturează imagini despre activitatea olarului; ajutaţi de educatoare  observă 
detalii legate de meşterul olar, de îmbrãcãmintea specificã ( şorţ impermeabil, prin care nu-şi udã 
hainele), de materialul cu care lucreazã ( lut), de atelierul unde-şi desfãşoarã activitatea, uneltele folosite ( 
roata olarului, burete umed, cuţite, pensule, coloranţi naturali obţinuţi din pulberi de pământ, culori ), 
produsele realizate ( farfurii, blide, cãni, oale, ceşti, jucãrii, vaze, bibelouri); stabilim împreunã  etapele 
realizãrii unei farfurii (pregãtirea  lutului prin frãmântare, modelarea produsului, uscarea şi arderea 
acestuia, decorarea) După lecturare, completãm blazonul prin lipirea imaginilor sugestive reprezentând 4 
etape din munca olarului şi stabilim importanţa muncii olarului pentru societate ( realizeazã vase/ obiecte 
de care avem nevoie pentru bucãtãrie: sã mâncãm/ sã fierbem/ sã coacem în ele, dar şi obiecte cu care ne 
putem decora casa (figurine umane, forme), ori ne putem juca: de exemplu fluiere). Scot în evidenţã 
faptul cã produsele realizate de meşterul olar sunt mai sãnãtoase, mai frumoase şi fiecare în parte este 
diferit de celelalte. În fiecare produs creat este şi o pãrticicã din sufletul olarului. Produse din lut se 
realizeazã şi în fabrici, dar aici produsele seamãnã foarte mult unele cu altele.  

Pe tranziţia „Lutul ne aşteaptă, dragi copii, şi din el vom face farfurii” ne îndreptăm spre sectorul unde 
modelăm.  Analizãm forma blidului (seamãnã cu o farfurie mai adâncã) şi copiii îşi aduc aminte cum se 
realizeazã de meşterul olar : se pune lutul pe roata olarului, apoi cu mâinile ude apasã pasta de lut şi o 
adânceşte pentru a obţine fundul blidului; în acelaşi timp ridicã pereţii subţiind lutul cu degetele mari 
apãsând din interiorul castronului, iar cu celelalte ridicând lutul din exteriorul acestuia. Arãt modelul 
realizat de mine, pe care copiii observã nişte decoraţii- floricele aşezate de jur- împrejur în exteriorul 
castronului. Anunţ  copiii cã suntem meşteri olari şi modelãm Blidul de lut.  Le demonstrez şi explic în 
acelaşi timp tehnica de lucru, arãtând cum lipesc cu degetul înmuiat în apã biluţele de lut, apoi cu partea 
dreaptã a paiului apãs de jur- împrejur pe marginea biluţei pentru a obţine floricica. Cu capãtul ascuţit al 
paiului se pot desena linii sau frunze. 
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Un copil repetã modul de lucru, apoi îşi descoperã planşetele cu lut, realizãm încãlzirea muşchilor mici ai 
mâinilor, imitând acţiunile olarului asupra lutului ( strânge lutul în mâini, îl adânceşte, îl întinde, 
modeleazã biluţe, le lipeşte, apoi netezeşte interiorul blidului). Repet cã lutul trebuie modelat cu mâinile 
umede, altfel se întãreşte şi se va sfãrma, nu îl mai putem utiliza. Şerveţelele uscate şi umede le vor putea 
utiliza de câte ori este nevoie pentru curãţirea planşetei pe care lucreazã. Lucrãrile vor fi mai frumoase 
dacã fiecare copil îşi va realiza blidul cu rãbdare şi cãutând sã fie cât mai frumos. 

Copiii lucreazã individual sau în perechi, voi da indicaţii şi sprijin în caz de nevoie copiilor; se lucreazã 
pe fond muzical ( muzicã popularã din Maramureş).  

Lucrările realizate se expun, subliniind aspectele pozitive constatate; încurajez copiii spunându-le cã în 
lucrãrile lor simt cã au pus la fel de mult suflet precum olarul în produsele sale şi toate sunt minunate şi 
ne pregătim pentru plecarea în vizită la atelierul meşterului olar Daniel Leş, la Casa Olarului din Baia 
Sprie. 

În autobuz copiii cântã cântece populare cunoscute. Se ajunge la atelier, unde activitatea va fi interactivă, 
deoarece copiii au fost deja familiarizaţi cu munca olarului. Vor răspunde la întrebări şi vor adresa 
întrebări, vor face alte activităţi propuse de olar. 

Evaluarea activităţii 

Pe parcursul zilei vom urmări: 

 interesul manifestat de copiii pentru activităţile propuse; 

 gradul de însuşire a cunoştinţelor despre munca olarului; 

 blidul realizat de copii– dupã uscare şi decorare- se va putea duce acasã, pentru a fi admirat 
de pãrinţi şi pãstrat ca obiect de decor; 

 implicarea activă şi voluntară a copiilor; 

 comportamentul copiilor în mijlocul de transport şi pe parcursul vizitei la atelierul olarului; 

 colaborare şi întrajutorare; 

Activitatea zilei se va filma şi se vor realiza fotografii cu secvenţe din activităţi; 

Se vor cumpăra produse de la Casa Olarului atât de  către copii, cât şi de însotitorii lor  

( cadre didactice, părinţi voluntari). 
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Importanţa activităţilor extraşcolare 
 

Prof. Sabina Ciobanu 
Şcoala Gimnazială „I.L.Caragiale” Piteşti 

  
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii 
foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel 
program la care elevul participă în afara orelor de curs și la care ar trebui să participe cu plăcere, deoarece 
scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului 
care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 
Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar copiii trebuie 
pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator.Activitățile 
extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în formarea 
personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli), ci 
și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 
 
Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Desfășurarea 
procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi extracurriculare ce au 
numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor 
creative, astfel profesorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i 
si pe elevi.   
 
Educaţia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul 
şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.  
Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.  
Prin activităţile extraşcolare se urmăreşte identificarea si realizarea corespondenţei optime dintre 
aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii.Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce 
permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual. Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-
un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat 
şi momente recreative. 
 
Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorului în scopul modelării întregii 
activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. 
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În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează 
învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață.Au ca 
scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în 
conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în 
ansamblul ei.  
 
Activitățile extrașcolare sunt la fel de importante ca lecțiile propriu-zise de la școală. Atunci când 
mergem cu copiii la grădina botanică, în parc sau la muzeu, cei mici sunt în afara cadrului formal al școlii 
și deci mai relaxați. În astfel de momente, ei sunt deschiși la tot ce este nou și învață mult mai ușor, din 
experiențe practice, noțiuni care altfel li s-ar putea părea mai greu de înțeles.Au rolul de a dezvolta 
competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, 
spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de 
vedere și de a critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De 
aceea, activitățile extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în 
cele mai variate situații de viață. 
 
Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a 
caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai 
accesibili  sufletelor acestora. 
Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere 
în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 
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IMPORTANŢA TIMPULUI  LIBER ÎN VIAŢA ELEVULUI 
 

Înv. Safta Dana –Roxana 
Şcoala Gimnazială nr. 13 Rm. Vâlcea 

 

Este o evidentă legătură între succesele şcolare ale copiilor şi modul lor de a-şi petrece timpul liber. De 
obicei, elevii buni se recreează prin lecturi de bună calitate, spectacole de valoare artistică, fără a neglija 
şi sporturile, plimbările, etc. Elevii slabi evită continuarea preocupările „serioase” şi îşi irosesc timpul în 
activităţi cu slabe resurse formative, de obicei nici sportul nu îl practică în mod sistematic. Unii, mai ales 
fetele din mediul rural sunt prea ocupate cu sarcini de ordin gospodăresc, care le diminuează resursele de 
energie cerută de continuarea unui efort intelectual mai susţinut. Articolul următor încearcă să prezinte 
câteva roluri ale unor instituţii şi contexte în structurarea timpului liber al copiilor. Părinţii trebuie să 
urmărească pas cu pas timpul liber al elevilor, astfel, scăpat de sub supravegherea lor se pot aştepta la 
foarte multe surprize. A introduce, cu ajutorul copilului, un program potrivit de viaţă pentru elev, în 
familie şi a veghea ca el să fie respectat, este cel dintâi lucru pe care-l avem de făcut pentru a-l învăţa pe 
acesta să preţuiască timpul şi pentru a-l feri de o viaţă dezordonată şi delăsătoare. Un program precis şi 
potrivit vârstei lui, care să prevadă alternarea orelor de muncă, odihnă şi distracţii contribuie mult la 
disciplină lui la dezvoltarea fizică şi psihică. Timpul liber al elevilor mai poate fi organizat de şcoală prin 
diferite activităţi extracurriculare cum ar fi activităţi turistice, sportive, agrement, excursii, etc. şi mai 
poate fi autoorganizat, timpul petrecut cu prietenii în excursii, plimbări, la aniversări) şi singur  prin 
studiu, relaxare, televizor sau computer. Timpul liber folosit în mod recreativ, distractiv, este timpul în 
care se realizează o plăcere, o pasiune, un hobby (mişcare, lectură, vizionarea unui film, pictarea unui 
tablou, cusutul unui goblen etc.) în principal activitatea de relaxare, de destindere şi distracţie. Acest timp 
este mai mare sau mai mic, în funcţie de modalitatea de gândire şi de aspiraţie a fiecărui individ în parte, 
în funcţie de gradul de cultură, în funcţie de capacitatea de organizare şi capacitatea voluntară de a se 
integra  într-un anumit program. Rolul părinţilor în structurarea timpului liber al copiilor contribuie la 
formarea capacităţii de gestionare a timpului liber prin: stabilirea sarcinilor, controlul permanent al 
realizărilor şi nerealizărilor, stimularea alegerii responsabilităţilor, obligaţiilor, sarcinilor. Rolul şcolii în 
structurarea timpului liber al copiilor prin cadrele sale didactice începând cu cele de la grădiniţă şi până la 
învăţământul universitar ajută copii/ elevi/ studenţi să-şi formeze capacitatea de organizare a timpului. 
Modalitatea de gestionare a timpului, pentru elevul integrat în procesul instructiv-educativ depinde atât de 
preocupare cadrelor didactice şi a părinţilor cât interesul manifestat de elevi, de capacitatea lor de 
supunere şi acceptare a programelor de lucru. Generaţia de azi stă sub semnul creativităţii. Această 
aptitudine se dezvoltă prin exerciţiu şi prin practică, punându-i- se copilului la dispoziţie tot ce este 
necesar în acest scop. Dezvoltarea fizică şi intelectuală a copilului trebuie să fie în deplină concordanţă, 
permiţându-i acestuia să-şi pună în valoare activitatea creativă. Insă, nu toate persoanele dispun de 
această latură creativă; profesorului şi părinţilor le revine sarcina de a descoperi domeniul creativ al 
copilului şi de a-l incuraja să-şi valorifice aptitudinile creative. Una dintre cele mai frecvente modalităţi 
de petrecere a timpului liber pentru copii este practicarea sporturilor, în urma cărora aceştia se dezvoltă 
armonios, sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic , pentru a-şi îmbunătăţi coordonarea şi 
încrederea în sine.Sportul înseamnă sănătate şi armonie. După vârsta de şase ani pot fi practicate jocurile 
în echipă sau tenis, fotbal, gimnastică, înot, arte marţiale.Mişcarea este importantă pentru sănătate, 
înseamnă “fair play”, dezvoltarea spiritului de echipă.De asemenea, este necesar să se acorde o 
importanţă deosebită încurajării mersului pe bicicletă, alergării, patinajului, schiului. 
Mişcarea îi face pe copii mai puternici, mai plini de viaţă. 
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Timpul liber al şcolarului 
 

Înv. Safta Georgeta 
Şcoala Gimnazială Gura-Văii 

Loc. Bujoreni, Jud. Vâlcea 
 

 
,,Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat!’’ 

 
 
Educaţia este singura ce poate face diferenţa între oameni, este singura care asigură reuşita personală şi 
profesională a oamenilor şi mai presus de toate este cea care face din om un caracter. 
Este bine ştiut ca educaţia este rezultatul acţiunii a trei mari factori între care trebuie să existe o 
colaborare continuuă .Astfel, de  multe ori trebuie analizată evoluţia, progresul sau regresul/eşecul unui 
copil în funcţie de toţi factorii educaţionali. Trebuie potenţat şi valorificat rolul şi mai ales influenţa 
acestor factori şi nu trebuie lăsată educaţia doar în grija şcolii. Părinţii au un rol definitoriu în ceea ce 
priveşte formarea viitorului adult, iar dacă educaţia oferită de ei este una corectă se pot crea premisele 
unei dezvoltări multilaterale şi ale unei personalităţi active care să se integreze activ în societate. 
Având în vedere aspectele precizate mai sus şi ţinând cont că elevul petrece foarte mult timp în preajma 
familiei trebuie avută în vedere  orgnizarea timpului liber al şcolarului. 
Părinţii trebuie să conştientizeze importanţa modului de petrecere a timpului liber şi totodata efectul 
diversificării activităţilor ludice. Familia trebuie să împartă eficient timpul petrecut alături de copil şi să îl 
includă atât în activităţi de joc cât şi în activităţi casnice, astfel încât să creeze premisele unei dezvoltări 
multilaterale. În timpul săptămânii, ştim cu toţii că există situaţii în care părinţii lucrează până la ore târzii 
iar atunci când ajung acasă abia aşteaptă să se bucure de câteva momente de respiro în timp ce copilul se 
joacă în camera alăturată sau se pregăteşte pentru somn. E important însă să găsim un timp, oricat de 
puţin ar fi, pe care să-l petrecem doar cu copilul nostru fără să mai fim implicaţi şi într-o altă activitate. 
Orele acordate în grabă sau în paralel cu alte activităţi sunt mai puţin importante. Copilul e bine să simtă 
că pentru câteva ore el este cel mai important pentru noi, iar acest timp petrecut împreună este liantul 
emotional care-şi va pune amprenta în formarea personalităţii copilului. In timpul weekendului sau în 
serile când programul nostru este mai lejer, putem face nenumarate activităţi comune, care să ne bucure şi 
să să ne destindă deopotrivă, atât pe noi cât şi pe copii. Ce putem face în timpul liber împreună cu copilul 
nostru? E important ca în timpul petrecut cu el să-l învăţăm ce înseamnă petrecerea timpului liber cât mai 
plăcut şi util. Există o serie de activităţi pe care le putem realiza cu copilul nostru fie că alegem să stăm în 
casă fie că decidem să ieşim în natură. În funcţie de vârsta copilului putem alege diferite jocuri educative, 
de socializare, jocuri de rol, diferite activităţi sportive sau activităţi care pot cotribui la dezvoltarea 
creativităţii şi a spiritului de echipă, a competitivităţii sau limbajului. Dacă alegem să ne petrecm timpul 
în natură avem şi mai multe variante la dispoziţie. Putem merge într-un parc unde putem aduna fel de fel 
de materiale precum conuri de brad, pietricele, frunze, seminte şi din ele, acasa, să realizăm lucrări 
interesante la masa din sufragerie ori pe covor. Putem participa la activităţi de reciclare, putem face 
diverse vizite la Muzeu, la Grădini Zoologice, la diferite instituţii publice pentru a le putea explica în 
termeni cunoscuţi activitatea acestora. De asemenea, putem merge la plimbare sau într-un parc de 
distracţii, pe un teren de sport sau la pădure. La locurile de joacă, unde sunt tobogane, leagăne, groapă cu 
nisip, băncuţe, mese şi unde sunt şi alţi copii cu părinţii lor e multă distracţie, veselie iar copiii îşi fac 
mulţi prieteni cu care se pot lua la întrecere sărind la groapa cu nisip, urcându-se în tobogane şi dându-si 
drumul până jos cu mai mult sau mai puţin curaj, învârtindu-se în carusel sau stând pur şi simplu pe 
băncuţe la măsuţe şi realizând un desen ori un puzzle. În astfel de activităţi comune intervin divergenţe de 
opinii, contradicţii constructive, îşi fac loc idei originale, care la rândul lor nasc alte idei, iar acest lucru 
este binevenit pentru a-i oferi copilului nostru posibilitatea să se afirme şi să se exprime, să observe că 
într-o relaţie, interlocutorii nu au idei, opinii, trăiri identice. Dacă la toate aceste acţiuni copilul îi are 
alături pe ambii părinţi, se simte protejat, legăturile emoţionale se îmbogăţesc şi se consolidează, curajul 
copilului se dezvoltă, organismul se căleşte şi devine mai puternic, mai pregătit să reziste la eforturi.  
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De asemenea, timpul liber dacă nu putem să-i fim alături, este un moment potrivit în care copiii pot fi 
încurajaţi să-şi practice hobby-urile. Tot acum ei pot să-şi descopere noi talente. Este important să-l 
ghidăm în alegerea activităţilor de timp liber pentru a-l împiedica să asocieze timpul liber cu televizorul 
sau calculatorul, deoarece numai aşa ne asigurăm că vom avea un copil echilibrat emoţional şi sănătos. 

Copiii sunt atraşi de tot ceea ce îi înconjoară şi participă cu plăcere la activităţi noi, prin 
intermediul cărora descoperă lucruri noi. Astfel, copiii pot participa la activităţi de jogging, realizare 
accesorii handmade, activiţi cu animale de companie, jonglerie, grădinărit, pescuit, voluntariat, patinaj, 
pictură. origami etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE:   
 Activitatea integrată. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Ed. 

Didactică, Bucureşti, 2008; 
 Primii paşi împreună. Activităţi transdisciplinare pentru şcolari, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003 
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PLANIFICARE 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

GRUPA MICĂ 
 

Prof. înv. preşc. Sămăreanu Cristina 

Grădiniţa cu P.P. Arlechino Dej 

 

 

LUNA 

ACTIVITĂŢI 

PROGRAMATE 

-tipul activităţii- 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

RESPONSABIL 

SEPTEMBRIE Plimbare în curtea grădiniţei “Cad frunze ruginii” Educatoarele  

grupei 

OCTOMBRIE Spectacol muzical-educativ “Fram și insulele 

misterioase” 

Educatoarele  

grupei 

NOIEMBRIE Teatru de păpuşi “Anotimpurile” Educatoarele  

grupei 

DECEMBRIE Serbare cu participarea 

părinţilor 

“Vine, vine Moş Crăciun!” Educatoarele  

grupei 

IANUARIE Hora Unirii “Hai să dăm mână cu mână” Educatoarele  

grupei 

FEBRUARIE Joc-concurs “Cel mai frumos om de 

zăpadă” 

Educatoarele  

grupei 

MARTIE Activitate practică “Din dragoste pentru tine!” Educatoarele  

grupei 

APRILIE Expoziţie cu lucrările copiilor “Iepuraşul Iepurici” Educatoarele  

grupei 

MAI Plimbare “Ce oraş frumos avem!” Educatoarele  

grupei 

IUNIE Serbare de sfârşit de an 

şcolar” 

“Vară, vară, dragă vară!” Educatoarele  

grupei 
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„ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL” 

 

Școala Gimnazială „Antonie Vodă”, Sat Popești, Comuna Brazi 
Profesor învățământ primar, Sanda Violeta – Mariana 

 

Activităţile extracurriculare desfăşurate acasă sunt, la rândul lor, standardizate: odată ajunşi acasă, elevii 
îşi fac temele şi învaţă între anumite ore, se joacă numai între anumite ore, se uită la televizor conform 
unui grafic foarte puţin diferit de la familie la familie şi se culcă cam la aceleaşi ore. Chiar şi activităţile 
din zilele considerate libere, adică cele de sâmbătă şi dumincă, precum şi cele din vacanţe, se derulează 
conform unor tipare clasice: vizite de familie, vizionări de filme şi de piese de teatru în oraş, excursii de o 
zi sau două, precum şi tabere de vacanţă, cu program  fix. Asupra activităţilor extracurriculare desfăşurate 
acasă putem include şi anumite sporturi cum ar fi: înotul, dansul, handbal, baschet, balet, gimnastică. Deşi 
şi aceste activităţi sunt în afara şcolii şi în cadrul acestora trebuie să se respecte un program. Orice sport 
presupune şi el anumite condiţii. Trebuie respectat un program în care se desfăşoară aceste activităţi, 
precum şi o anumită ţinută, anumite reguli impuse de către instructor. 
Activităţile extracurriculare desfășurate în şcoală sunt, la rândul lor, împărţite în două categorii: activităţi 
desfăşurate cu colectivul clasei şi activităţi desfăşurate cu colectivul școlii. Ambele se derulează conform 
unor planificări şi au la bază diferite şabloane, testate şi probate drept eficiente de-a lungul mai multor 
generaţii de elevi. Ele cuprind o arie destul de restrânsă de manifestare, constând în principal în activităţi 
ştiinţifice (cluburile de ştiinţă), activităţi culturale (cenacluri, cercuri artistice, reviste  şcolare, întâlniri cu 
oameni de cultură, spectacole cu distribuţie internă sau externă şcolii, vizite la muzee, teatre) şi activităţi 
distractive (serbări la date festive, vizionări de spectacole de film/ teatru împreună cu colectivul clasei/ 
şcolii, drumeţii, tabere). 
Activităţile extracurriculare desfăşurate în afara şcolii dar cu avizul personalului şcolii cuprind, în 
principal, două categorii: de scurtă durată şi cu  deplasare (excursii, drumeţii, expediţii) şi de durată 
lungă, dar cu staţionare (tabere în sisteme educaţional). 
În toate tipurile de activităţi, şcolarii şi preşcolarii sunt egali din punct de vedere intelectual şi emoţional, 
în afara ofertei şcolii primesc în mod egal, ,,consumă” în mod egal, profită în mod egal de experienţele de 
viaţă la care iau parte. Plasând omul în lumea valorilor umaniste civilizatoare, educaţia îl înzestrează cu 
capacitatea de a-şi alege propria cale de evoluţie într-un areal determinat, cu determinări socio-culturale 
concrete. Prin natura ei, educaţia influenţează valoric natura umană, orientând conduita spre activism, 
atitudine umană sinceră faţă de sine şi alţii. În cadrul sistemul educativ, distingem două categorii 
importante de activităţi care, împreună cu orele de curs, contribuie semnificativ la formarea personalității 
elevului: activităţile curriculare şi cele extracurriculare. Activităţile curriculare  reprezintă  tipul de 
activităţi educative, care se situează cel mai mult sub controlul direct al corpului didactic. De regulă, ele 
sunt planificate în două registre, aflate la dispoziţia curriculumului şcolar. 
Procesul educaţional „îmbracă” şi forme de muncă didactică complementare lecţiei obişnuite. Acestea 
sunt activităţi desfăşurate în afara şcolii. Sunt aşadar activităţi extracurriculare şi au loc sub îndrumarea 
atentă a învăţatorului. Aceste tipuri de activităţi cuprind: excursii, drumeţii, vizite, programe artistice 
susţinute de elevi, întâlniri cu persoane din diferite domenii de activitate. 
Activităţile extracurriculare  desfăşurate în şcoală  au ca obiectiv două componente, aflate în raporturi 
diferite, în scopul  propus: o componentă intelectuală, menită să antreneze setea de cunoaştere, 
capacitatea de creaţie, dorinţa de realizare, de autoafirmare; o componentă distractivă, destinată asigurării 
unei atmosfere destinse, precum şi captării interesului faţă de respectiva activitate. 
Activităţile extracurriculare se desfăşoară,de regulă, în forme organizate, care se coordonează după reguli 
proprii, fiind considerate programe şcolare permanente. Acestea sunt: cluburile de ştiinţă,  cenaclurile 
literare, cercurile cultural –ştiinţifice şi sportive, sebările şcolare.  
Activităţile extracurriculare desfăşurate în exteriorul şcolii sunt activităţi ce se pot organiza atât la 
nivelul unei clase de elevi, cât şi la nivelul întregii şcoli. Ele presupun un organizator sau un grup de 
organizatori și un plan de acţiune aprobat de direcţia şcolii, iar în cazul unor activităţi de amploare şi de 
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către Inspectoratul Şcolar. În plus, în raport cu activităţile extraşcolare, acestea presupun anumite costuri 
(deplasare, cazare, masă), care vor fi suportate de participanţi sau de către sponsori. 
Activităţile extracurriculare din exteriorul şcolii sunt considerate programe şcolare sezoniere şi se 
prezintă sub următoarele forme: drumeţia, excursia, expediţia, tabăra. 
 Activităţile extracurriculare din programul: ,Şcoala altfel”contribuie decisiv asupra dezvoltării 
armonioase a personalităţii elevilor. 
 În urma propriei experiențe la catedră ca profesor pentru învățământul primar, am constatat că activităţile 
extracurriculare din programul „Şcoala altfel!” sunt cam aceleaşi, însă elevii din mediul rural sunt mult 
mai fericiţi, mult mai creativi, mult mai dornici de nou, mult mai uniţi decât elevii din mediul urban. 
Acest lucru se întâmplă deoarece elevii din mediul urban au mult mai multe oportunităţi, iar o parte din 
activităţile desfăşurate în acest program, ei le desfăşoară şi în viaţa de zi cu zi cum ar fi: vizite la muzee, 
la expoziţii, excursii sau drumeţii, spectacole, pe care aceştia le desfăşoară împreună cu părinţii în afara 
mediului extraşcolar. Din păcate, dar adevărat este faptul că majoritatea elevilor din mediul rural întâlnesc 
aceste activităţi doar în cadrul acestui program întrucât majoritatea sătenilor sunt preocupaţi mai mult de 
treburile casnice decât de educaţia copiilor. Acest lucru l-am constatat şi din experienţa mea profesională 
ca şi cadru didactic în mediul rural, dar având domiciliul şi locuind în mediul urban. 
Trăgând o concluzie finală asupra acestei teme aş spune că efectele formative ale programului „Şcoala 
altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!” sunt pozitive şi au un puternic impact în cadrul dezvoltării psiho-
cognitive și emoționale a copiilor din mediul rural și urban. Acest tip de activităţi îi antrenează pe copii în 
activitatea de învăţare, îi apropie de şcoală, îi determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer,aşteaptă şi 
se implică în realizarea acestor tipuri de activităţi. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să 
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor 
fi întotdeauna deosebite.  
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NOI ȘI ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

 

Prof. înv. primar, Săndoi Adriana Claudia 

Școala Gimnazială „Al. Vlahuță”, 

Oltenița, Călărași 

 

Activitățile extrașcolare în procesul instructiv-educativ au un rol foarte important. În cadrul acestor 
activități, elevul este mult mai relaxat, participă cu plăcere și scapă de stresul evaluării. Pentru că la 
școala mea urmează săptămâna „ȘCOALA ALFTEL:Să știi mai multe, să fii mai bun!”, am întocmit un 
proiect educativ, plin de astfel de activități. PROIECTUL  EDUCATIV SE NUMEȘTE:”BUCURII 
PASCALE”.. În cadrul proiectului ,,Bucurii Pascale”, derulat în perioada 01- 15 aprilie 2019, 
învățătoarele  şi elevii claselor a III- a  din Școala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuță” Oltenița, şi-au propus 
să omagieze această  sărbătoare prin activități care să  îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, 
construind noi produse, utilizând o gama cât mai largă de activități, strategii si resurse, abordând aceasta 
temă atât din perspectiva formală, cât și nonformală, înțelegând astfel ideea că cele două forme de 
educație au puncte comune de acțiune în sistemul organizat; impletite, facilitează şi grăbesc progresul 
cunoaşterii, interiorizează valorile culturii, modelează comportamentele, au forme instituţionalizate, dar 
sunt diferențiate prin cadrul şi modalităţile de realizare a educaţiei. 

Astfel, considerăm că implicarea în acest proiect le va da copiilor ocazia să își fixeze unele cunoştinţe  
despre Sărbătoarea Paştelui şi să dobândească altele noi. Implicarea copiilor în realizarea unor activităţi 
artistice: pictură, dramatizare, audiţii, ateliere de creatie, picture pe ouă,confecționare și vânzare de 
felicitări, vizită la un centru de copii cu dizabilități și la un centru de bătrâni ș.a. va impulsiona formarea 
conştiinţei de sine ca personalitate care are nevoie şi de o împlinire spirituală – nu doar materială sau 
intelectuală – pentru găsirea echilibrului .  

Scopul acestei activități este cultivarea şi valorificarea potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a 
elevilor, prin activitati formale și nonformale. 
Obiectivele au fost variate, cuprinzând: dezvoltarea capacitǎţii de cunoaştere si inţelegere a sǎrbǎtorilor 
şi tradiţiilor romaneşti, stimularea curiozitǎţii de investigare a acestora, dezvoltarea sensibilitǎţii copiilor 
privind inţelegerea semnificaţiei Sǎrbǎtorilor Pascale, dezvoltatea spiritului de cooperare  şi corectitudine 
în jocuri şi concursuri,munca în perechi, colectiv şi individual, exprimarea sentimentelor, trăirilor şi 
impresiilor, stimularea expresivitǎţii şi creativitǎţii prin activitǎţi de exprimare plasticǎ, realizarea de 
produse creative care să oglindeasca tema proiectului, imbogǎţirea vocabularului cu termeni specifici, 
conștientizarea semnificaţiei  sarbatorii pascale, cunoașterea obiceiurilor,  tradiţiilor legate de aceasta 
(împǎrtǎşirea, vopsirea ouǎlor, ciocnirea ouǎlor, sacrificarea mieilor, mersul la bisericǎ in noaptea de 
Inviere, vânătoarea de ouă de Paște, legenda iepurașului),compunerea texte, ghicitori şi poezii tematice, 
rezolvarea de exercitii si probleme cu tematica pascala,diferențierea unei zile obişnuite de o zi de 
sǎrbǎtoare. 

 CONŢINUTUL PROIECTULUI: 
Începând cu data de 01 aprilie 2019 , activităţile planificate în proiect vor fi desfăşurate în sălile 

de clasă, curtea școlii,  la biserică și muzeu. Toate produsele realizate de elevi: ouă încondeiate, felicitări, 
picturi, compuneri, poezii, portofoliu vor fi organizate într-o expoziţie la școala. Toate activitățile și cele 
mai frumoase şi originale lucrări vor fi reunite într-un PPT dedicat acestui eveniment. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢILOR: 
 

Activitatea nr. 1: 
 Descrierea activității: prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi 
tradiţiilor respectate de Paşte (PPT). 

Activitatea nr. 2: 
Descrierea activității:-lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze 
semnificaţia sărbătorilor pascale, precum şi tradiţiile şi obiceiurile legate de această 
sărbătoare; 
-compunerea unor texte, dialoguri şi poezii cu tematică pascală; 
- transpunerea în desen a creaţiilor literare realizate; 
-realizarea unor desene pe tema “Paştele la români”. 
Activitatea nr. 3: 
Descrierea activității:- - prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului; 

           - activitate practică de confecţionare a ornamentelor de Paşti ; 
           -jocuri/intreceri. 
 

Activitatea nr. 4: 
Descrierea activității:- - conversaţii cu profesorul de religie  pe tema “Patimile 
Mântuitorului”; 

            - ilustrarea în desene / picturi a informaţiilor acumulate; 
            - audierea unor fragmente din “Prohodul Domnului”; 
            - vizită la Biserică. 

Activitatea nr. 5: 
Descrierea activității:- - prezentarea tradiţiei creştine a încondeierii ouălor; 

- excursie școlară; 

            - activitate practică de încondeiere a ouălor; 
 

Evaluare proiectului se face prin: expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor, realizarea de 
portofolii de prezentare a activităţilor, CD cu fotografii din timpul activităţilor, moment artistic, realizarea 
unui PPT cu activităţile desfăşurate în proiect. 
  
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor 

 

Prof. Sandor Elena 

Scoala Gimnaziala Calatele 

 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească 
pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
 Un exemplu de activitate extracurriculara foarte indragita de elevi este excursia sau drumetia. 

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor cetăţenească şi 
patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, 
dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de 
educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. Cunoştinţele de limba 
şi literatura romană sunt valorificate prin recitarea unor poezii, povestirea unor întamplari, citire, 
răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţisau reviste.Cunoştinţele de matematică sunt 
utilizate pentru calcularea distanţelor, duratei de desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea 
mărimilor. Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi 
inscripţii, pentru a vizita muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de 
geografie sunt utilizate pentru a analiza forme de relief, clima, fauna, flora, localităţi. Orele de educaţie 
civică au de asemenea un aport în cadrul excursiilor, ajutand elevii să lege noi prietenii, să studieze 
grupurile, să identifice trăsături morale, să aplice norme de politeţe în societate. In realizarea unei excursii 
şcolare e nevoie de un plan de lucru cu abordare interdisciplinară, de prelucrarea normelor de deplasare în 
grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare civilizată. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobandite la diferitele 
discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica active în propriul proces 
de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public opiniile. 
Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt 
responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia unor norme. Dezvoltandu-şi gustul pentru descoperirea 
adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor învaţă cum să iubească şi  să respecte natura în 
ansamblul ei. 

  
Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă posibilitatea unei 
evaluări temeinice. 
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Proiect educațional în timpul săptămânii ”Școala altfel” 

 

Prof.înv. primar: Sándor Réka Eszter 

Școala Gimnazială”Kós Károly”, Gheorgheni,Jud. Harghita 

 

”Să nu educăm copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mai mari și 

nimic nu se permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învșțăm sș se adapteze.”(Maria Montessori: 

Descoperirea copilului) 

Începând de la cea mai fragedă vârstă copiii acumulează o serie  de cunoștințe.  
Scopul activităților extrașcolare este de a susține dezvoltarea aptitudinilor sociale ale copilului, cultivarea 
interesului sau pentru activități culturale, cultivarea talentelor sale și chiar și facilitatea integrării copilului 
în anumite grupuri școlare. Cu ajutorul acestor activități putem înbunătăți procesul instructiv- educativ, 
relația profesor-elev, școală- comunitate. 
Educația exrașcolară va ajuta copilul să își valorifice timpul liber, însă într-un mod educativ. 
Activitățile extracurriculare depind de preferințele personale ale copilului. Săptămâna ”Școala altfel” ne 
oferă o șansă bună de a practica și organiza aceste activități extrașcolare. 
Exemple de activitati extrascolare: 
1. Excursie 
Dragostea pentru frumos, cunoașterea copilului, al grupei nu se dezvoltă mai bine ca în timpul exrursiilor, 
călătoritului. Este important ca copilul să cunoască împrejurul locului ,unde trăiește. Nu trebuie să fie o 
excursie scumpă, lungă, ci vizitarea unei locuri, unde copii pot admira peisaje și culturi diferite. 
Excursiile ajută copilul să formeze legături intre informații teorice dobândite îs școală și lumea reală (în 
domeniul geografiei, tradițiile populare, istorie, limbi) 
2. Sport 
Toți copii în învățămîntul primar se participă cu drag la orele de educație fizică. Acest tip de activitate de 
activitate exracurriculară este potrivit atât copiilor timizi sau introvertiți, cât și celor exrovertați și 
hiperactivi. Organizarea activitățiilor competitive, jocurilor în echipă precum ciclismul, s-au înotul au un 
scop comum: ingrijirea sănătății și respectarea regurilor. 
3. Vizitarea galeriilor de artă, teatru 
Arta are capacitatea de a stârni emoții puternice, care nu poate fi descoperite in mod direct la școală.De 
aceea este foarte important sș i se dea copilului ocazia de a descoperi, dar și înțelege arta, în toată 
complexitatea ei și în toate formele ei, fie ca vorbim despre pictură, muzică, dans, teatru. Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de massmedia şi ne referim la televizor , 
calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte 
persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi 
intelectual. 

4. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale 
Aceste vizite organizate selectiv, constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie îndesfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate detrecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale,relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
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Revista școlară-o activitate extracurriculară de sinteză 

 

prof. Valentina Șandru 

 

O educație de succes reprezintă, mai ales în zilele noastre, o îmbimare fericită între activitățile școlare și 

cele cu caracter extrașcolar. 

Studiile specialiștilor au demonstrat că activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea 

armonioasă a copilului, ajutând educabilii în formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia 

reușind să dobândească performanțe școlare mult mai mari, să își formeze  diferite abilități practice, 

strategii adecvate de rezolvare a unor situații cheie. Elevul îți dezvoltă, de asemenea, prin participarea la 

diferite activități extracurriculare, stima de sine, se autodescoperă, relaționează cu cei din jur în alt tip de 

situații decât cele zilnice, deoarece acestea oferă o mai mare libertate de exprimare.  

Activitățile extrașcolare alese de către cadrul didactic pot fi diverse, în funcție de specificul clasei de 

elevi, de particularitățile de vărstă ale acestora, de preocupările pe care le manifestă sau de nevoile pe care 

le au, în vederea dezvoltării unor capacități sau unor competențe ce îi pot ajuta în viața socială. De la 

excursii la vizite, ateliere de lucru, spectacole de teatru și film,  acțiuni civice și cultural-artistice, au 

existat tot timpul preocupări clare și din partea profesorului, dar și din partea educabililor și a familiei 

acestora. 

Foarte interesantă mi se pare o activitate extrașcolară care poate să aducă laolaltă un număr mare de elevi, 

de diferite vârste, cu preocupări diverse, caractere și temperamente deosebite. O astfel de activitate, pe 

care o practicăm de ani buni, este redactarea unei reviste școlare de tip ,,magazin”.  

Revista școlară este un element al activității extracurriculare ce aduce în prim-plan o serie de preocupări 

sau pasiuni ale elevilor: desen, muzică, abilități practice, călătorii, creații artistice etc. Fiecare elev care 

participă la redactarea revistei școlare are posibilitatea de a se afirma prin produsul propriu, de a-și 

descoperi limitele, dar și de a interacționa cu alti elevi. Dezvoltarea stimei de sine este cel mai important 

efect pe care îl are participarea la o astfel de activitate. Sunt copii introvertiți care nu reușeșc să exprime 

ceea ce simt sau gândesc, în mod liber, dar implicarea lor într-o activitate care contribuie la prestigiul 

instituțional, îi poate scoate din anonimat și îi face să se simtă importanți. 

 De aceea, noi am creat o revistă a școlii, cu apariție semestrială, care cuprinde diferite rubrici și dă astfel 

posibilitatea toturor elevilor să participe la redacterea ei: creație literară, creație plastică, jurnale de 

călătorie, performanțe școlare notabile, interviuri, rebusuri, ghicitori, pagini de autor etc. 

 Așadar, modelarea caracterelor educabililor presupune dăruire, implicare și diversitate.  Consider 

că revista școlară este o sinteză a acestor atribute. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN CULTIVAREA 
ATITUDINII POZITIVE  FAȚĂ DE LECTURĂ 

 

Profesor Adriana Sandu 

Şcoala Gimnazială Nr. 119,  sector 4, Bucureşti 

 

Având o importanţă majoră în dezvoltarea pesonalităţii elevilor, activităţile extraşcolare se desfăşoară în 
afara mediului şcolar, în afara instituţiei de învăţământ, cu participarea uneia sau a mai multor clase de 
elevi. Cercetările în domeniul educaţiei susţin că aceste activităţi contribuie la formarea unei atitudini 
pozitive faţă de învăţătură; elevii au performanţe mai ridicate, abilităţi practice diversificate, dar şi 
strategii bune în rezolvarea de probleme. De asemenea, astfel de activităţi acţionează şi asupra stimei de 
sine, iar sentimentul de mulţumire sufletească, de împlinire este mult mai accentuat. Activităţile  
extraşcolare completează orele clasice de predare-învăţare. Se pot concretiza în excursii şi vizite la 
muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective, 
pot fi vizite la alte şcoli, activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi jocuri sportive, pot fi activităţi 
legate de protecţia mediului. Acestea sunt realizate din nevoia ca şcolile să asigure experienţe care să 
susţină dezvoltarea în ansamblu a elevilor,  fiind parte a sistemului şcoală – familie – comunitate. Oferă 
posibilitatea de exprimare şi de explorare a identităţii, rezultate şcolare mai bune şi chiar performanţă, 
coeficienţi de abandon şcolar mai scăzuţi, o stare sufletească mai bună, stimulând comunicarea, 
sociabilitatea. 
Vizionarea emisiunilor sau a spectacolelor de teatru pentru copii, distractive, orientează interesul elevilor 
spre literatură, spre arta cuvântului, a exprimării orale. Este activată dorinţa de a citi, dar şi cultura 
literară, prin parcurgerea unor conţinuturi ale unor opere literare prezentate pe scenă sau în cadrul unui 
film, al unui teatru.  

Un rol foarte important în dezvoltarea personalităţii îl au vizitele, activităţile la bibliotecă. În actualul 
context educaţional, cea mai mare parte a elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informaţiilor 
pe care le obţin mult mai uşor prin mass-media sau pe baza computerului. Lectura este cea care îl ajută pe 
copil să îşi dezvolte vocabularul,  limbajul, îmbogăţindu-şi cunoştinţele şi să îşi formeze o cultură literară, 
dezvoltându-şi capacitatea de a comunica.  

Activităţile extraşcolare au o mare importanţă în stimularea gândirii şi în dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor, în organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. Având un caracter atractiv, 
copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu emoţie şi dăruire, la astfel de manifestări. Prin serbări, 
dezbateri, e stimulat interesul pentru lectură, se evidenţiază posibilităţile creative ale copiilor şi 
modalităţile de exprimare prin diverse manifestări artistice, e stimulată imaginaţia elevilor prin realizarea 
unor creaţii originale (compuneri, poezii, eseuri), care vor fi apreciate şi chiar premiate de membrii 
comunităţii. Activităţile extraşcolare pot conţine  dramatizările unor povești realizate pe clase, eventual, 
carnavalul personajelor; prezentări de poveşti, recitări de poezii, creaţii ale scriitorilor sau chiar ale unor 
elevi talentaţi; poveşti-concurs, cu început dat, a căror continuare e descoperită în urma rezolvării unor 
cerinţe literare. Astfel se cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, 
memoria, spiritul critic şi, bineînţeles, dorinţa de a citi, de a parcurge operele literare. Cunoştinţele de 
limba şi literatura română sunt valorificate, în cadrul activităţilor extraşcolare, prin recitarea unor 
poezii, povestirea unor întâmplări, citire, răsfoirea unor pliante, dezbateri, scrierea impresiilor, 
alegerea unor cărţi sau a unor reviste, creându-le elevilor posibilitatea de a-şi susţine în mod public 
opiniile. Lucrările obţinute pe baza materialelor culese, compunerile, portofoliile oferă posibilitatea unei 
evaluări temeinice, în strânsă legătură cu cerinţele şcolii. 
Este bine să insistăm şi pe dezvoltarea capacităților privind înțelegerea textului scris, dar și pe exprimarea 
în scrisă, având în vedere şi examenele prin care elevii vor trece. În cadrul activităţilor extraşcolare, se 
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utilizează metode active și interactive de învățare, fișe de lucru, dar ce e cel mai important - descoperă  
lectura ca parte a tuturor domeniilor studiate, stârnind curiozitatea, dorinţa de a şti mai mult.        
Momentele artistice şi creaţiile literare ale copiilor stimulează creativitatea, fantezia. Această îmbinare 
eficientă de frumos şi ştiinţific în dobândirea cunoștințelor, modul atractiv și stimulator, posibilitatea ca 
fiecare elev să se poată exprima, aprecierile elevilor, transformă activitatea într-un izvor permanent de 
interes pentru lectură, determinând o atitudine pozitivă faţă de literatură. 
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Voluntariatul- abordare în cadrul orelor de consiliere și orientare 

 

Prof. Sandu  Adrian- Cornel, Școala Gimnazială ,,George Călinescu” Onești 
 

 
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă şcolară 
şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor 
copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de 
concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc., oferă 
posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor 
şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 
Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată pe baza unor principii printre care 
domină principiul educaţiei centrate pe valori: respect – non-discriminare, egalitate, solidaritate, 
toleranţă, adevăr, libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate, originalitate, dragoste, încredere. 
În acest context, valorile asigură cadrul în care normele sociale sunt stabilite şi explicate. Ele stau la baza 
formării atitudinilor, a procesului de luare a deciziei şi influenţează puternic comportamentul. Este 
importantă identificarea valorilor elevilor, educatorilor, adulţilor în vederea găsirii unui numitor comun 
al valorilor reprezentative ale comunităţii care să producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării 
sistemului educaţional. Împreună, copiii, educatorii şi părinţii pot face acţiuni plăcute pentru toţi cei 
implicaţi, bazate pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. 
Astfel, scopul major al acestei strategii este ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-
formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca 
cetăţeni europeni proactivi. 
 Obiectivele principale vizează: 
 Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv-educativ; 
 Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia; 
 Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală; 
 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 
 Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de 

educaţie complementară; 
 Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea 

impactului acesteia în comunitate. 
      Spaţiul de implementare a acestei strategii nu se reduce numai la şcoală, ci vizează şi zona de 

iradiere a influenţei acesteia: familie, societatea civilă, comunitate, societate. Valorificarea mecanismelor 
şi instrumentelor coerente de acţiune existente şi crearea de noi reţele specializate în diverse 
subcomponente ale activităţii educative şcolare şi extraşcolare vor avea ca rezultat ridicarea calităţii 
actului educaţional. Redimensionarea acestui tip de educaţie va începe de la nivelul micro-unitatea de 
învăţământ prin: 
 Dezvoltarea componentei educative în proiectarea activităţii didactice; 
 Complementarizarea dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi extracurriculară a 

activităţii educative; 
 Crearea echipelor interdisciplinare pentru iniţierea, organizarea şi implementarea proiectelor 

educative; 
 Dezvoltarea proiectelor educative pe tipuri de educaţie complementară.  
    Prin valorificarea spaţiului democratic oferit de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  

 de a experimenta noi posibilităţi de dezvoltare, de atragere, încurajare şi stimulare a tinerei generaţii în 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, societatea nu va avea decât de câştigat, investiţia în educaţie având un feed-
back şi un rezultat concret al eficienţei sale. 
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Prin satisfacerea dorinţelor şi intereselor de cunoaştere a copiilor, sistemul educaţional va deveni centru 
resursă de dezvoltare a comunităţii locale. O importanţă majoră în acest sens o are dezvoltarea proiectelor 
de voluntariat educaţional şi a proiectelor de dezvoltare comunitară. 
În cadrul activităţilor organizate trebuie să punem în valoare rolul activităţilor educative de voluntariat, 
care promovează cetăţenia activă, derulate la nivelul claselor primare,în formarea competenţelor sociale 
ale elevilor, să promovăm potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice şi al elevilor în acest 
domeniu, să facem cunoscute exemplele de bună practică. 
,,Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, 
în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; această activitate poate fi desfăşurată în domenii 
cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 
educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi 
comunitar şi altele asemenea.” (Legea Voluntariatului 2006) 
O activitate de voluntariat trebuie să se nască pentru a-şi îndeplini o misiune, pentru a promova o 
anumită cauză. Voluntarii trebuie să fie responsabili pentru acţiunile lor, să colaboreze cu ceilalţi membri 
şi să nu minimalizeze importanţa activităţii, doar pentru că nu sunt răsplătiţi. Trebuie înţeleasă de către 
voluntari importanţa şi valoarea activităţilor de voluntariat, care pot fi continuate şi derulate la sfârşit de 
săptămână sau în serile libere, în aceeaşi formulă sau în grupuri diverse de voluntari. 
Trebuie să ţinem cont de unele abilităţi care sunt necesare într-o anumită acţiune de voluntariat: 
sociabilitate, veselie, răbdare, bun ascultător, seriozitate etc. şi să alegem acele activităţi care se potrivesc 
grupului de voluntari. Se pot dezvolta hobby-uri şi talente sau abilităţi în echipă: 
 Munca umăr la umăr cu colegii; 
 Înţelegerea scopului grupului; 
 Contribuţia la eforturile echipei cu idei, sugestii, soluţii; 
 Oferirea respectului pentru perspectivele altora; 
 Socializarea pozitivă cu membrii grupului; 
 Deschiderea către idei şi perspective noi etc.                                                                                                    

Şcolarii mici trebuie orientaţi să acţioneze ca voluntari în activităţi care să-i atragă, care să  
aibă o finalitate plăcută, pozitivă, să evidenţieze contribuţia lor cumva. Aceste activităţi trebuie să se 
desfăşoare într-un timp rezonabil, într-un spaţiu relativ cunoscut, pentru a nu obosi pe copii, pentru a nu-i 
plictisi, ci a-i determina să-şi dorească să mai acţioneze şi altădată. Pentru ca acivităţile de voluntariat 
desfăşurate cu copiii să aibă succes deplin, educatorii trebuie să participe afectiv şi efectiv alături de 
copii, să-i impulsioneze, să le insufle dorinţa de a da tot ca acţiunea să se finalizeze corespunzător mai 
ales pentru ei, copiii, pentru a-i determina să-şi dorească să participe şi la alte acţiuni, dar din proprie 
iniţiativă.    Când copiii propun educatorilor acţiuni de voluntariat şi participă cu suflet la ele, abia atunci 
putem spune că am început să formăm voluntarii de mâine, de care societatea are atâta nevoie. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN CAZUL COPIILOR CU CES 

 

Sandu Doina- Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești, Bacău 

 

În întreaga lume, ecologia este o ştiinţă de bază, ceea ce probează că omenirea a devenit conştientă de 
greşelile făcute până acum. A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, iar a face ceva pentru salvarea 
naturii atât de ameninţată astăzi, înseamnă să contribui la fericirea comună. Toate schimbările şi aspectele 
noi le stârnesc curiozitatea copiilor, fapt ce se manifestă prin multitudinea de întrebări puse adulţilor. 
Copiii sunt martori oculari ai transformărilor din viata socială, economică şi din mediul înconjurător. 

Programa activităţilor de terapie educaţională oferă un cadru necesar educării ecologice a copiilor cu 
CES. Măiestria cadrului didactic în proiectarea conţinuturilor, tratarea interdisciplinară în activitatea 
zilnică favorizează înţelegerea de către copii a legăturilor indisolubile existente între obiectele şi 
fenomenele lumii înconjurătoare. Copiii trebuie să ştie că natura este un organism viu ale cărui 
componente sunt într-o strânsă intercondiţionare. În natură, lucrurile se petrec aidoma lucrurilor din viaţă, 
iar marii scriitori le-au descris cu multă măiestrie în texte a căror morală este directă şi pe înţelesul 
copiilor. În poveştile ,,Lacrima unui fir de iarba” de G. M. Zamfirescu, ,,Puiul” de Al. Br. Voinesti 
desluşeşti îndemnul la ascultare şi consecinţele grave ale neascultării.  

Colţul viu din sala de clasă este locul cel mai apropiat copilului, acesta fiind amenajat cu ghivece cu flori 
şi vase pentru procesul de germinaţie. 

Cadrele didactice au în vedere şi următoarele aspecte: 

- păstrarea curăţeniei în curtea şcolii, în parcuri, în gradina şcolii, în păduri, cu diferite prilejuri, în 
cartierul şcolii. 

- menţinerea integrităţii arborilor şi florilor; 

- cunoaşterea unor arbori ornamentali cu evaluare istorică; 

- întreţinerea spaţiilor verzi; 

- plantarea de arbori, flori şi întreţinerea lor; 

- discuţii libere : ,,De ce trebuie udaţi pomii?”, ,,Cum sunt pedepsiţi cei ce distrug natura?” 
            Prin convorbiri pe tema: ,,Pădurea, prietena mea”, ,,Iarna în pădure”, se poate arăta copiilor grija 
permanentă a oamenilor pentru asigurarea celui mai benefic element pentru viaţă:,,aerul”.Jocurile cu rol 
,,De-a grădinarii”, ,,Florăresele” dau posibilitatea copiilor să amenajeze ronduri de flori. Desenele 
copiilor cu tema :,, Grădina bunicilor”, Unde aş dori să-mi petrec vacanţa”- sunt alte mijloace utile în 
atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. 

      Aici intervine creativitatea profesorului care poate găsi subiecte frumoase şi de impact la toate 
obiectele de învăţământ, cum ar fi: Pădurea – prietena omului, Apa – sursă a vieţii, Un om – un pom, etc. 
      Teme ce se pot urmări pe durata unui an sau a unui ciclu de învăţământ prin activităţile specifice 
sugerate anterior: 
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1. Excursia tematică 

- observarea mediului cu aspectele pozitive / negative întâlnite şi realizarea unor fişe; 
studii de caz (sublinierea cauzelor şi măsurilor de remediere ale unor probleme de mediu);   
înregistrarea în scris, foto sau video a unor aspecte care vor fi valorificate ulterior în timpul 
activităţilor din clasă. 
2. „Nu sunt prea mic să…” 

- activităţi de igienizare a zonei, plantare de pomi, flori şi îngrijirea acestora pe toată durata de 
vegetaţie; 
- sensibilizarea colegilor şi a oamenilor mari prin realizarea şi plasarea unor afişe, postere sugestive 
privind degradarea mediului. 

3. Serbările şcolare 
- prezentarea unor poezii, cântece, scenete cu conţinut referitor la mediu (anexă). 

4. Expoziţii tematice 
- expoziţii permanente sau periodice cu lucrări plastice, mulaje, machete, fotografii prezentând 
mediul curat / mediul poluat. 
      5. Concurs de creaţii literare – semestrial sau măcar cu ocazia Zilei Pământului sau a Zilei  
Internaţionale a Mediului Înconjurător pot fi prezentate, într-o sesiune festivă, cele mai reuşite 
compuneri, povestioare, sloganuri, postere realizate de-a lungul anului şcolar şi premierea celor mai 
valoroase. 
      6. Vizionări de casete / filme – în activităţi speciale sau ca momente în cadrul anumitor ore, pot fi 
prezentate spre vizionare casete / filme cu aspecte din activităţile unor organizaţii ecologiste sau cu 
probleme grave de poluare / degradare a mediului, atât în România cât şi pe plan internaţional. Aceste 
vizionări vor fi urmate, obligatoriu, de dezbateri privind cauzele poluării şi modalităţi de remediere ale 
situaţiilor prezentate. 
      7. Realizarea unui „colţ viu” chiar din clasa I cu plante şi vieţuitoare mici, îngrijite de copii. 
      8. Studii de caz: „O zi în natură”, „SOS Natura”, „La iarbă verde” etc. 
 Viaţa pe Pământ depinde de noi, oamenii şi de acţiunile noastre. Cadrelor didactice le revine misiunea 
dificilă de a forma oameni responsabili şi conştienţi de pericolele care le ameninţă viaţa. Încercând să 
sădim în sufletele copiilor încă din primii ani de şcoală dragostea pentru natură, pentru tot ceea ce ne 
oferă ea, nu facem decât să înfrumuseţăm viaţa şi să o prelungim cât mai mult. 
„Să călcăm uşor pe Pământ spre a nu-l zgudui fatal“ 
                                                                                                               (Lester R. Brown) 
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Bucuriile iepurasului 

 

Profesor Sandu Gabriela 

Clubul Copiilor  ,,Pictor Florin Isuf,, Tg. Carbunesti 

 

In fiecare primavara Iepurasul soseste de Paste. Elevii de la Clubul Copiilor ,,Pictor Florin Isuf,, Tg-
Carbunesi impreuna cu doamna profesoara Sandu Gabriela s-au hotarat sa-l astepte cu bucurie in suflet pe 
iepurasi, desfasurand activitati dedicate acestei sarbatori. 

Bucuria participarii se concretizeaza printr-o expozitie de lucrari, deoarece elevii nostri, odata cu sosirea 
primaverii, se intrec in a executa diferite lucrari in asteptarea iepurasului. Prima mentionare a iepurasului 
ca simbol pascal apare in Germania. In unele regiuni se crede ca iepurasul aduce ouale rosii in Joia Mare 
si pe cele colorate in noaptea dinaintea Pastelui. O veche legenda spune ca zeita Eostre a gasit intr-o iarna 
o pasare ranita, ea a vrut sa o salveze de la moarte si a transformat-o intr-o iepuroaica ce si-a pastrat 
posibilitatea de a depune oua. In semn de multumire pentru binefacere, iepuroaica obisnuia sa decoreze 
ouale facute si sa le daruiasca zeitei. Tot asa si elevii nostri au hotarat sa confectioneze diferite lucrari cu 
teme pascale pentru bucuria iepurasului. 

Un rol important in executarea lucrarilor il au materialele viu colorate folosite pentru a trezi interesul 
elevilor in confectionarea produselor. Expozitia isi propune stimularea potentialului creativ al elevilor 
prin incurajarea afirmari capacitatilor creative ale elevilor. In cadrul acestor lectii, elevii vin in contact cu 
numeroase obiecte pe care le observa si le analizeaza, sunt pusi in situatia sa le observe materialul de 
lucru, modelul obiectului, indemanarea, migala, spiritual critic, perseverenta, bucuria de a imbina culori si 
modele, de a finisa lucrarile sunt calitati pe care le castiga elevii realizand lucrari utile. Lucrarile sunt 
realizate prin imbinarea de tehnici diferite si anume combinati din seminte si material textil. Prin 
activitatile practice se formeaza capacitate de lucru cu material si unelte diferite, se dezvolta interesul si 
aptitudinile pentru unele profesii. Toate obiectele confectionate de elevi, incepand cu cele mai simple 
pana la cele mai complexe au o utilitate, fie ca sunt utilizate ca jucarii, fie ca mijloc de invatamant la 
unele lectii. Fiecare pas facut pe drunul cunoasterii le ofera posibilitatea de a-si manifesta curiozitatea, 
spontenaitatea. In acest sens o importanta deosebita o au materialele folosite: materialele textile, hartia, 
cartonul, materialele din natura si altele. Prin diversitatea materialelor folosite, a coloritului, a 
posibilitatilor de imbinare sunt stimulate gandirea pozitiva, imaginatia elevilor si a simtului estetic. 

Activitatea a avut ca scop stimularea imaginatiei, a creativitatii copilului, a activitatilor practice, 
recunoasterea materialelor folosite, folosirea lor in lucrari cat mai variate, aprecierea frumosulu si a 
propriei muncii. 

Copii invata faptul ca Invierea reprezinta legatura dintre viata si moarte, ca natura renaste in fiecare 
primavara. Simbolul oualor rosii este ca oul insasi este purtator de viata si odata cu Pastele apare si 
bucuria Iepurasului pe care copii o asteapta cu mult drag. Prin multitudinea  lucrarilor expuse copii traiesc 
ceea ce o singura data pe an ne este data sa traim, bucuria reinvierii Mantuitorului si bucuria Iepurasului. 

Asa a aparut aceasta traditie a iepurasului care aduce daruri copiilor in pragul primaverii, traditie cu o 
aderenta din ce in  ce mai mare si la tinerii nostri. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 

ŞI ROLUL LOR  ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 
 

PROF. SANDU LARISA 
GPP. OSTROVENI 1 

RM. VALCEA 
 

           Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la descoperirea 
şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu 
poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop 
se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite obiecte, vizitele şi 
excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea 
şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii 
performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter. 
         I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o 
posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de 
norme disciplinare” . Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile 
şcolare. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe 28 iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. Având cel mai larg 
caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, 
spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, 
cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se 
deosebesc de activităţile cu caracter didactic.. Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică 
din partea profesorilor. Este necesar să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi 
educaţie, să se ofere posibilitatea de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la 
lecţii, să fie create condiţii de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se 
îmbine în mod util şi plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de 
certitudinea utilităţii organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc – toate aceste 
sunt obiective preconizate de Legea Învăţământului din Republica Moldova:  
1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul lecţiilor. 
Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la disciplină, în 
timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi foarte variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici conţinutul acestor 
activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii.  
2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe baza liberei 
alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de activitate este mai 
potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.  
3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de minute, iar 
activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două ore.  
4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au forme 
specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor prin 
intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin intermediul 
calificativelor slab, bine, foarte bine.  
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5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de independenţă şi 
a iniţiativei elevilor.  
6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica.. Cercetările recente 
din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația 
copiilor.... În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
 
Bibliografie: 
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Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001. 4. Lisievici, P. ş.a., 
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ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE 
 

PROF. SANDU VIORELA 
GRĂDINIŢA P.P. NR. 7 DEVA 

 
Activitățile extracurriculare sunt definite ca acele activități care nu sunt componente ale curriculum-ului, 
ci o parte integrantă a mediului educațional. Activitățile extracurriculare includ sport, cântece, muzică, 
dezbatere, dans, teatru, servicii sociale ș.a. Școlile pot juca un rol central prin canalizarea energiei atât a 
elevilor care îşi doresc să înveţe mai mult, cât și a celor provocați fizic într-o direcție fructuoasă de 
dezvoltare a personalității prin activități extracurriculare . 
Pentru a dezvolta multiplele fațete ale personalității copiilor și a studenților, curricula trebuie să fie 
completată cu activități extrașcolare. Activitățile extracuriculare contribuie la dezvoltarea dezvoltării 
intelectuale, emoționale și morale. 
Principalul motto al activităților extrașcolare este dezvoltarea personalității. Acestea sunt activitățile care 
promovează elevii să-și ia studiile într-o manieră sănătoasă. Dezvoltarea intelectuală, precum și 
dezvoltarea intelectuală nu sunt domeniul curriculum-ului, aceste caracteristici pot fi îndeplinite în mod 
judicios prin activități extracurriculare. Activitățile extracurriculare includ cercurile pe diverse teme, 
sportul, revista şcolii, literatura, teatrul și drama, muzica, activitățile culturale. 
Importanţa activităților extracurriculare: 
• Mediul de predare-învățare din sala de clasă se consolidează prin activități extracurriculare. 
• Fără îndoială, predarea la clasă este extrem de importantă, totuși pentru dezvoltarea estetică, 
îmbogățirea caracterului, creșterea spirituală și fizică, activitățile extrașcolare sunt la fel de relevante. 
• Caracteristicile și trăsăturile precum improvizarea, fluența vocală, coordonarea și comunicarea, 
ajustările etc., sunt întărite prin desfăşurarea activităților extracurriculare. 
• Activitățile extrașcolare permit copiilor să se exprime liber şi implică valorile cooperării. 
• Este un mijloc de dezvoltare a competențelor și competențelor. Diferitele activități extrașcolare au 
semnificația lor, dezbaterea contribuie la generarea de idei și la motivarea și găsirea unor 
contraargumente. 
• Uneori, învățarea-predarea devine monotonă; acest lucru poate fi transformat într-o atmosferă plăcută 
prin participarea la activități extraşcolare. 
• Activitățile extracurriculare ajută copiii să fie pregătiți pentru provocarea viitoare. 
• Activitățile extracurriculare facilitează dezvoltarea abilităţilor de lider ale copiilor. 
• Elevii  interacționează cu diferite grupuri de persoane în timpul acestor activități, care satisfac nevoile 
de socializare, autoevaluare și autoidentificare. 
• Călătoriile, plimbările, drumeţiile și excursiile ajută copiii să descopere alte locuri, persoane, obiceiuri și 
culturi. 
• Aceste activități oferă ocazia de a se adapta la alte persoane. 
• Ajută la canalizarea adecvată a sănătății fizice. 
• Activitățile extracurriculare oferă motivație pentru învățare. 
Activitățile extracurriculare reprezintă o parte esențială și vitală a educației. Ele au devenit bine integrate 
în viața cotidiană a școlii. Activitățile sociale, atletismul și toate numeroasele activități de petrecere a 
timpului liber au devenit o parte a valorilor și virtuților nu numai a educației, ci și a vieții democratice. 
Programul de activități extracurriculare permite o curbă bine rotunjită, echilibrată și extinsă a curriculum-
ului prin întărirea învățării, completarea curriculum-ului obligatoriu și electiv, integrarea cunoștințelor și 
realizarea obiectivelor vieții democratice. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN EDUCAREA COPIILOR 

( STUDIU DE SPECIALITATE) 
 

PROF. SĂPUN MARIA MAGDALENA 
LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI 

  
 

Influenţa şcolară se realizează, în primul rând, prin activitatea didactică, sub formă de lecţii. Ea asigură 
însuşirea unui sistem de cunoştinţe, formarea priceperilor şi deprinderilor necesare în viaţă, dezvoltarea 
morală, estetică şi fizică a elevilor, pregătirea lor în muncă. Schimbările rapide din societatea 
contemporană şi mai ales din relaţiile de comunicare au lărgit sfera educaţiei şcolare de la educaţia 
economică, educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia pentru mediul înconjurător, educaţia 
pentru pace şi cooperare până la educaţia pentru comunicare şi timpul liber – prin completarea şi cu 
educaţia nonformală sau extraşcolară şi educaţia informală prin mass – media. 
Educaţia nonformală sau extraşcolară este tot o acţiune organizată, desfăşurată însă în afara clasei, în 
cluburile elevilor, prin cercurile de profil. Aceasta se cere integrată în sistemul educaţional, oferindu-le 
copiilor posibilităţi de selecţionare, sistematizare, interpretare şi utilizare a informaţiei. 
În acest sens folosim mai multe modalităţi de organizare a conţinuturilor educaţiei, ca de exemplu: 

a. activităţi de masă – cu deschidere spre o informaţie amplă (acţiuni devenite tradiţionale) : Zilele 
Activităţilor din palatele şi Cluburile Copiilor, Simpozion Naţional, Zilele Toleranţei – 10 – 15 
noiembrie, Zilele Adolescenţei – 10 – 15 noiembrie, zilele Unirii – 1 – 5 decembrie, Zilele 
Eminescu – ianuarie; iunie, Săptămâna pasiunilor – sfârşit de semestru; 

b. activităţi în echipă – cu caracter interdisciplinar, centrate pe informaţii din diferite domenii : mass-
media, redacţii de reviste, ziare, culegeri, etc.(cercurile de profil – jurnalism, publicistică). 

c. activităţi de educaţie (estetică, moral – civică, tehnico – aplicativă, ştiinţifică, religioasă, sportivă, 
literar – artistică, plastică, etc. (prin cercurile de profil : cultural – artistice – teatru, coregrafie,  

Scopul este sprijinirea copiilor în descoperirea şi valorificarea maximă a propriilor disponibilităţi (în 
domeniul respectiv avem şi rezultate pozitive). 
În cadrul relaţiilor educative au importanţă câţiva parametri în funcţie de care a avut loc optimizarea şi 
eficientizarea funcţionalităţii relaţiei profesor – elev. S-a pus accent pe competiţie şi înnoire, pe 
diversificarea activităţilor de timp liber, care permit şi stimulează rute individuale de pregătire, orientare 
spre valori, spre cercetări şi invenţie, dar şi pe autonomia copiilor în organizarea loisirului, toate având la 
bază un management performant din partea profesorului conducător de cerc. 
În acest sens, optăm pentru o comunicare direcţionată, prin dialog deschis, în care copilul nu mai este 
pasiv receptor, ci un emiţător de mesaje educative. Manifestarea sa naturală şi deschisă ne uşurează 
munca, ne creează o stare de confort afectiv. 
O altă latură a activităţii educaţionale, din punctul nostru de vedere, este privită în mod psihanalitic şi o 
constituie transferul de idei profesor – elev şi invers, lucru care presupune trăirea de către elev în raport 
cu profesorul şi invers, a unor atitudini emoţionale. 
Relaţia educativă nu este doar o relaţie de comunicare şi cooperare, ci şi o relaţie de comunicare 
sufletească. 
Educaţia intelectuală (estetică, tehnologică, moral-civică, literară, plastică, religioasă) ocupă din punctul 
nostru de vedere un loc central în cadrul şedinţelor de cerc şi în acţiunile de amploare ale Clubului., 
obiectivele acesteia realizându-se prin activităţile didactice specifice activităţilor de timp liber. Astfel, 
pentru optimizarea activităţii dispunem de o gamă variată de căi şi mijloace, începând cu precizarea 
obiectivelor, cu stabilirea relaţiilor interdisciplinare şi terminând cu finalizarea activităţii de cerc. 
Managementul optimizării creşte atunci când activitatea pe care ne-o propunem are caracter accesibil şi 
când este simulată activitatea personală a copilului (de creaţie liberă, fie literară, plastică, tehnică, etc.). 
În cadrul activităţii şcolare, metodologia didactică este specifică, mergându-se pe stimularea potenţialului 
creativ al copilului, a instituţiei şi a imaginaţiei. 
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Obţinerea rezultatelor pozitive (diplome, participarea gratuit în tabere de profil, apariţii pe micul ecran, în 
presa locală, în emisiunile de radio şi Tv, etc.), au la bază elaborarea unei concepţii coerente şi flexibile 
cu privire la proiectarea, realizarea şi finalizarea activităţilor extraşcolare. 
În continuare, problematica activităţii educaţionale din cercurile de profil, va fi compatibilă cu reperele 
acceptate în spaţiul european şi euroatlantic, în scopul obţinerii unor performanţe observabile şi 
măsurabile. Există, însă, unele aspecte ale dezvoltării elevilor pentru care activitatea prin lecţii nu oferă 
cele mai bune condiţii de exercitare. Este vorba de pregătirea practică pentru viaţa socială, familiarizarea 
cu diferite munci din cadrul societăţii, formarea trăsăturilor de caracter. Activitatea didactică şi activitatea 
în afară de clasă, ambele conduse şi îndrumate de cadrele didactice, ocupă un sector larg în formarea 
elevilor pentru viaţă. În afară de familie, la dezvoltarea elevilor şi integrarea lor în viaţa socială, ajută 
Cluburile Copiilor, teatrul, cinematograful, căminele culturale, casele de cultură, bibliotecile, expoziţiile 
de artă, muzeele, radioul, televiziunea, etc. 
Activitatea desfăşurată în cadrul Clubului Copiilor face parte din ceea ce numim activitate extraşcolară. 
Principalele sarcini ale acestei activităţi sunt completarea şi adâncirea influenţei procesului didactic, 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, organizarea raţională şi plăcută a timpului liber al 
elevilor. 
Organizarea judicioasă a timpului liber. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară în timpul liber al elevilor, evitându-se desigur, supraîncărcarea lor. 
Organizarea unor activităţi instructive şi recreative, interesante şi utile, previn plictiseala, lenea şi 
antrenarea tinerilor în activităţile antisociale. 
Activităţile organizate de elevi în cadrul cercurilor din Cluburile Copiilor, au trăsături specifice : 
conţinutul activităţilor şi durata lor, metodele folosite în formele de organizare a muncii. 
Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este fixat de programa şcolară, ci de profesor împreună cu elevii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. Uneori acest conţinut poate fi o continuare la un nivel mai înalt a 
ceea ce şi-au însuşit elevii la lecţii, dar, de cele mai multe ori se propun activităţi care nu figurează în 
programele şcolare. Activităţile la nivelul cercurilor corespund intereselor vârstei lor, spre teme ale 
activităţii, care lasă câmp larg iniţiativei şi creaţiei. 
La alegerea temelor pentru activităţile extraşcolare se ţine seama de posibilităţile locale. Tradiţiile cultural 
– artistice, profesiile dominante într-o localitate, existenţa unor mari meşteri populari, determină 
includerea în programe a unor teme sau a altora. Conţinutul activităţilor extraşcolare este mult mai elastic 
şi variat. 
Conţinutul activităţilor din cadrul cercurilor poate fi adoptat mult mai uşor decât activitatea didactică, în 
care unii elevi sunt obligaţi să desfăşoare aceeaşi muncă. 
Participarea lor la aceste activităţi se face pe baza liberei alegeri. Prin aceasta se asigură o participare 
activă a unui număr cât mai mare de elevi şi obţinerea unor rezultate bune. Activităţile desfăşurate în 
cadrul cercurilor au un permanent caracter practic în timpul efectuării activităţilor elevii aplică în practică 
şi unele cunoştinţe însuşite la lecţiile de la diferite obiecte de învăţământ. 
 Activităţile extraşcolare se pot desfăşura şi sub formă individuală : lectură practică, pregătirea 
unui referat, alcătuirea unui album, activitate de cercetare în laboratoare, exersarea pentru  îmbunătăţirea 
performanţelor de muzică, desen, pictură, matematică, încercările de creaţie literară sub formă de muncă 
individuală. În toate aceste cazuri e necesară îndrumarea, fie pentru a recomanda elevilor teme adecvate, 
spre a le da sugestii, spre a aprecia rezultatele obţinute.                                                                                                
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. Sârbu Liliana 
Grădinița P.P. Chișineu-Criș, Jud. Arad 

 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, 
drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, vizionări de filme, competiţii sportive, concursuri, etc., care, 
prin specificul lor, imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând 
anumite sentimente.  Activităţile extrașcolare  contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într -o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi fiind apreciate atât de către copii, cât și de factorii 
educaționali în măsura în care: valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; organizează într-o 
manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învățământ. 
 Exemple de activități extrașcolare: 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – oferă copiilor prilejul de a 
observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi 
de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele 
concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii 
acumulează în cadrul lecţiilor. 
 Excursia și plimbările în aer liber ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului,la educarea lui 
cetăţenească şi patriotică,  îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural ştiinţific.  Excursiile  contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, 
copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. 
  În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, a vieții sociale , copiii se confruntă cu realitatea și 
percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe 
viața în aer liber, în cadrul acestor activități, copiii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de 
 natură, față de om și realizările sale. Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a 
dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le 
oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și 
recunoaștere a  aptitudinilor. 
Spectacolele, serbările, vizionările (teatrul de păpuși) constituie o altă formă de activitate extrașcolară în 
grădinițe, prin intermediul cărora copilul face cunoștință  cu lumea minunată a artei. Această formă de 
activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât și de spectator în fața unei surse inepuizabile de 
impresii puternice, precum și în faptul că se apelează în permanență la afectivitatea copilului care 
constituie temeiul viitoarei personalități.  
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii ,distractive sau sportive, stimulează și orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 
Serbările și festivitățile  - marchează evenimentele importante din viața copilului. Din punct de vedere 
educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a copilului precum și în atmosfera 
sărbătorească instalată cu acest prilej.  
Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe diferite dezvoltăm 
dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea și personalitatea lor, se pot depista tinere 
talente artistice în vederea cultivării și promovării lor. Concursurile sportive ajută la dezvoltarea psiho-
motrică  a copiilor, cei mici participând cu multă plăcere. 
Alte activități educative desfășurate  cu copiii, prin încheierea de parteneriate cu diferite instituții cum ar 
fi biserica, poliția, pompierii, unitatea medicală, etc., se derulează în timpul săptămânii ,,Școala Altfel” în 
cadrul programului ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 
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Exemple de activități derulate în saptămâna Școala Altfel: ,,Jocurile copilăriei” (jocuri și întreceri 
sportive); ,,E frumos și curat în jurul meu” (voluntariat) ;  

,,Daruri mici din suflet mare” (acțiune caritabilă); ,,Sănătoși, voioși, voinici” (educație pentru sănătate); 
,,Pompierul, prietenul meu” (întâlnire cu un pompier); ,,Mica doctoriță”(întâlnire cu medicul pediatru, 
prezentare trusa medicală);  ,,Întreceri sportive”; ,,De Paști”( pictăm ouă); ,,Micul ecologist”(plantăm 
flori în parcul grădiniței); ,,Micul pieton”  (Educație rutieră-Cântece, poezii, povești pe teme rutiere; 
Regulile și semnele de circulație) ș.a. 

Activitățile extrașcolare au un rol important în formarea caracterului colectiv care conduce la ,, sudarea 
legăturii “ dintre cei mici, îi învață să trăiască în grup, să colaboreze, să accepte și să respecte  părerile 
celorlalți.  Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă, stârnesc interes,  produc  
bucurie,  facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar, copiilor li se 
dezvoltă spiritul  practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale, se 
autodisciplinează,  prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându– şi 
responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activități posibilităţi deosebite să-şi cunoască copiii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal– pregătirea 
copilului  pentru viaţă. Realizarea acestui obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor 
şi resurselor de care dispune clasa de copii.  Succesul activităților extrașcolare este garantat dacă ai 
încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 
acţiuni frumoase şi valoroase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bibliografie : 

 1)  Cernea, Maria, ,,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea  procesului de învăţământ, 

 în “ Învăţământul primar“  nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

 2)  Ionescu, M., Chiş, V.,  Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi  

Autoinstruire” , Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj -Napoca, 2001; 

 3)  Preda Viorica,, Metodica activităților instructiv educative în grădinița de copii”, Editura « Gheorghe  

Cartu Alexandru », Craiova 2009 ; 

 4) Lespezeanu M.,, Tradițional și modern în învățământul preșcolar”, Editura S.C. Omfal, București, 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

Profesor învăţământ preşcolar  SARCHIZIAN LAURENŢIA MIOARA 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Ţara Copilăriei”, Călăraşi 

 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct 
cu obiectele şi trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul 
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Vizitele la muzee, expoziţii, 
monumente şi locuri istorice, case memoriale organizate selectiv constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 
originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale 
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei 
activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva 
evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural .  

Serbările si festivităţile - marchează evenimentele importante din viata şcolarului. Din punct de vedere 
educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului precum şi în atmosfera 
sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă 
elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare, mai puţin semnificativ. 
Concursurile şcolare - sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesională a elevilor, făcându-le 
cunoscute toate posibilităţile pe care aceştia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau Olimpiadele 
Şcolare pot oferi cea mai bună sursă de motivaţie, determinând elevii să studieze în profunzime şi prin 
urmare să scoată rezultate mai bune la şcoală.  Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate de către 
cadrele didactice în clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosfera plăcută vor stimula spiritul de iniţiativă 
al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi 
 va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. Saulea Violeta, Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu”  Hunedoara 

 
 
Ce-nseamna ‘Școala Altfel’? 
Înseamna orice activitate, altfel decât cele obișnuite: vizite la muzee, întâlniri cu personalități, ieșiri în 
parcuri de distracții, experimente, excursii, activități culturale și sportive (film, teatru, circ, operă, 
bibliotecă, meciuri de handball, volei, baschet, fotbal…etc.), incursiuni în grădini botanice, participare la 
ateliere – de pictură, de olărit, de făcut ciocolată, aranjamente ikebana, creații din ceramică… orice 
activitate diferită, care îi scoate pe elevi din ritmul zilnic.                                                     
Pentru realizarea activităților din săptămâna ‘Școala Altfel’ și a altor activități extrașcolare organizate pe 
parcursul anului școlar, profesorii și învățătorii sunt elementele cheie, cei care stabilesc programul 
activităților, pe baza propunerilor venite din partea părinților și elevilor. Este important ca activitățile 
alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, informală.  
Iată pașii pentru planificarea activităților ‘Școala Altfel’: 

1. Stabilirea tipurilor de activități, a duratei lor, a modalităților de desfășurare și a responsabilităților 
în consiliul profesoral 

2. Cercetarea oportunităților de activități pentru ‘Școala Altfel’ 
3. Completarea fișei de activitate propusă de ISJ (Inspectoratul Școlar Județean) 
4. Aprobarea activităților de către consiliul de administrație al unității de învățământ 
5. Desfășurarea activităților în săptămâna ‘Școala Altfel’ 
6. Completarea raportului final de activitate pentru ‘Școala Altfel’. 

Activităţile pot fi realizate în parteneriat cu ONG-uri, palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive 
şcolare, instituţii culturale şi ştiinţifice, dar şi poliţia, jandarmeria, inspectoratele pentru situaţii de 
urgenţă, direcţiile de sănătate publică etc. Săptămâna ‘Școala Altfel’ este considerat un spaţiu al 
dialogului între şcoală şi lume, între meserii şi arte, între generaţii şi comunităţi, reprezintă calea spre 
întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 50 de 
minute. Atmosfera din ‘Săptămâna altfel’ este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu 
sentimentul câştigării unor experienţe noi. 
 
Copiii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesorii sunt 
dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar 
inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii „poate mai umane” decât se pot stabili 
în cadrul unei ore de curs. Cu această  experienţa a celor cinci zile în care şcoala şi-a schimbat mersul, ne-
am obişnuit de-a lungul anilor. Suntem conştienţi de faptul că meseria de dascăl este, în realitate, o 
semiprofesie, care implică nu numai o dimensiune instrumentală (competenţe, cunoştinţe), ci şi o 
dimensiune profund umană. Venim în faţa elevilor noştri cu un arsenal de sentimente, valori şi atitudini, 
suntem empatici, creativi, încercăm să ni-i apropiem şi să-i descoperim, pentru a le forma un dobândirea 
deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală;   

- dezvoltarea inteligenţelor multiple; 
- dobândirea de cunoştinţe şi competenţe cu caracter interdisciplinar şi transdisciplinar; 
- formarea unor tineri cu o cultură comunicaţională de bază, capabili să-şi utilizeze în mod creativ şi 

eficient propriile capacităţi;   
- crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; 
- îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate locală; 
- creşterea prestigiului şcolii. 

Așadar, scopul activităţilor şcolare şi extraşcolare este de a dezvolta spiritul de competiţie al copiilor, de a 
pune în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi de a stimula participarea lor la 
acţiuni variate în contexte non-formale. Elevii îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o 
atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. În această perioadă, disciplinele nu mai constituie 
punctul de focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare, iar elevii nu sunt stresați de prezența 
catalogului. Învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea 
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educatorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de învăţare. Învăţarea devine mai interesantă, 
reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii 
să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o 
finalitate măsurabilă. Din practica școlară, însă, se constată că, de multe ori, activitățile sunt stabilite în 
funcție de resursele materiale de care dispune școala și de disponibilitatea partenerilor școlii și a părinților 
de a se implica în sprijinirea programului. De asemenea, nivelul ridicat de birocrație în planificarea celor 
5 zile de „Școala altfel” constituie o dificultate pentru unele cadre didactice; acestea consideră că trebuie 
lăsat la latitudinea fiecăruia planificarea  de activități extrașcolare și extracurriculare care, prin caracterul 
lor practic, social, interdisciplinar și recreativ,  să completeze procesul de învăţare, să contribuie la 
dezvoltarea creativității, a înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. La lipsa de motivație a unor cadre didactice, se adaugă dificultatea identificării unor 
parteneri care să se implice în derularea activităților. În acest context, parteneriatul educațional școală-
familie-comunitate apare ca o necesitate în dezvoltarea copilului, iar activitatea nonformală, în forma ei 
de activitate extracurriculară, este un bun prilej de dezvoltarea a relațiilor de colaborare între familie, 
școală și comunitate. O școala eficientă este partenera elevului, valorizând respectarea identității sale cu 
familia, recunoscând importanța acesteia și căutând să atragă în procesul didactic toate resursele 
educative ale societății, pe care le identifică, le implică și le folosește activ. În societatea contemporană, 
datorită schimbărilor rapide care se produc în toate domeniile vieţii sociale, accentul se pune nu atât pe 
informațiile deținute, cât mai ales pe utilizarea acestora în diferite situații și contexte noi de viață. 
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Activităţile extraşcolare în procesul de învăţământ 
 

Prof. înv. primar Sava Cristina 
Şcoala Gimnazială „Mihai Tican Rumano” 

 
         „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”      (Maria 
Montessori)                         
       ”Educația este un proces al vieții și nu o pregătire pentru viață. Cred că școala trebuie să reprezinte 
viața actuală, viața tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia sa, cu 
vecinii săi, pe locurile lui de joacă.”     (John Denvey)    
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Acestea sunt 
activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, se referă la acele activități realizate în 
afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi 
sau a mai multor instituții de învățământ, care urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul 
pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util. Studiile de specialitate susțin că activităţile extracurriculare ajută elevii la formarea unei 
atitudini pozitive față de învățare, obţinând performanțe  şcolare mai ridicate, le  formează abilități 
practice diversificate, metode adecvate de rezolvare de probleme. De asemenea aceste activităţi 
acționează  şi asupra stimei de sine, sentimentul de împlinire fiind mult mai ridicat,  contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens, şcoala trebuie să fie deschisă spre  aceste activităţi care îmbracă 
diverse forme. „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul acestor activități, elevii 
asimilează cunoştinţele prin contactul direct cu natura, cu societatea, întocmesc colecţii, sistematizează 
date, deprind folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul 
didactic poate să-şi cunoască mult mai bine elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 
Educaţia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Prin activităţile extracuriculare, educaţia urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţile extraşcolare 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă 
într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Scopul activităţilor 
extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi 
bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul 
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual 
 
Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele sunt 
diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de organizare a 
activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu, elevii au 
libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele 
elevilor. Activităţile extraşcolare de cultivare a gândului, a sufletului, a dorinţei de frumos şi mişcare, 
îmbracă forme multiple. Completarea activităţilor educative din şcoală se realizează cu aportul 
activităţilor extraşcolare a căror gamă este în continuă lărgire în fiecare an. Printre activităţile  
extracurriculare amintim: 
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        1. Activităţi desfăşurate în mediul şcolar: manifestări pentru promovarea unor noi educaţii, 
programul Şcoală după şcoală, cluburile sau cercurile de elevi, serbările şcolare, consultaţiile şi 
meditaţiile, concursurile şi olimpiadele şcolare, activităţile cu părinţii, cu şcoala şi comunitatea locală, 
activităţi culturale precum: cenacluri, editarea unei reviste, radioul şcolii, vizionarea unor spectacole 
cultural- artistice, alte activităţi distractive, etc. 
        2. Activităţi desfăşurate în afara mediului şcolar: excursiile şi vizitele didactice, taberele şcolare, 
activităţi specifice extracurriculare ce funcţionează în Palatul copiilor, în alte organizaţii sau case de 
cultură, şcoala de week-end. 
      Ca o continuare firească a orelor de curs, activităţile extracurriculare realizate cu elevii mei au atins 
obiective foarte importante ale procesului instructiv- educativ: 
◦ dobândirea de noi cunoştinţe în diverse domenii; 
◦ cultivarea respectului faţă de semeni şi faţă de sine; 
◦ educarea atitudinii copilului faţă de învăţătură şi faţă de şcoală; 
◦ dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor creatoare ale elevilor; 
◦ educarea în spiritul dragostei faţă de natură şi faţă de frumuseţile patriei; 
◦ formarea unor deprinderi utile în viaţa de zi cu zi. 

       Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare 
a caracterului copiilor încă din grădiniţă şi apoi la clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. Aceste activităţi generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important 
este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi 
organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
       În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare  atât în 
modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
 
 
       Bibliografie: 
 
1. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ, în  
“ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2. Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 ;  
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
 
       
 
Iată câteva imagini sugestive cu astfel de activități organizate în școala noastră cu elevii clasei pe care o 
coordonez: 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof.înv primar Sava Mihaela 
Școala Gimnazială Ciocile, Brăila 

 
Activitățile extrașcolare sunt activități complementare activităților de învățare realizate în clasă, urmăresc 
lărgirea și adâncirea informației, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale științei, atrag elevul spre viața 
socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut, contribuind astfel la formarea și dezvoltarea 
personalității. În acest sens școala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activități care îmbracă cele mai 
variate forme. 
Activitățile extrașcolare cuprind: excursii, vizite, drumeții, concursuri, programe artistice susținute de 
elevi, spectacole la  teatru urmate de convorbiri asupra pieselor vizionate. 
 

               

 Concursurile sportive, culinare, artistice au rolul de a dezvolta simțul competiției, de a educa încrederea 
în sine dar contribuie, în același timp la dezvoltarea unor atitudini și comportamente democratice la elevi, 
stimulând atât inițiativa și răspunderea personală cât și spiritul de întrajutorare și solidaritate de grup, 
spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acționa și rezolva probleme în mod responsabil. Prin 
intermediul acestor competiții elevii au avut posibilitatea să guste plăcerea efortului cu sens, participarea 
entuziastă la o acțiune interesantă, avantajele muncii în grup, cooperarea. 
În procesul de învățare multe sunt momentele de satisfacție și bucurie pe care le trăiesc cei implicați, dar 
maxima încărcătură emoțională se dezvoltă în timpul serbărilor școlare. De ce sunt importante? Pentru că 
lărgesc orizontul spiritual al elevilor și contribuie la acumularea de noi cunoștințe, îmbogățesc și 
remontează viața afectivă, stimulând sentimente nebănuite. 
Serbările și momentele artistice au scos în evidență valențe și trăsături caracteristice fiecărui elev, 
competențe de comunicare, de relaționare socială. 

 
Prezența părinților, a rudelor, pe parcursul desfășurării programului de activitate trezește în copil energia 
de a învinge timiditatea, stimulează independența de acțiune. De altfel în mai toate activitățile 
extrașcolare am beneficiat de sprijinul părinților. Unii au fost prezenți alături de copiii lor la serbări dar și 
în excursii, vizite și drumeții. Ca urmare, crește substanțial implicarea lor sistematică în viața școlii, în 
interesul educării integrale și integratoare a elevilor. 
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                  Excursiile școlare contribuie la dezvoltarea spiritului de observație și orientare ale elevilor, la 
lărgirea orizontului lor geografic  dar și la dezvoltarea personalității acestora și de creștere a sentimentului 
că aparțin unui grup, sentiment care de cele mai multe ori le lipsește.  
 Prin intermediul excursiei copiii i-au contact nemijlocit cu lumea vie, oferind prilejul elevilor de a 
efectua observații asupra obiectelor și fenomenelor așa cum sunt ele în stare naturală. Cu ajutorul 
excursiilor se pot transmite noi cunoștințe, se pot fixa și sistematiza cunoștințele dobândite la lecții, se 
realizează aplicații practice, se pot verifica cunoștințe căpătate în școală sau în alte excursii. 
 
 

 

Excursiile și drumețiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea colectivelor de 
elevi. După trecerea anilor, copiii își amintesc cu plăcere de întâmplările, din timpul excursiilor. De 
aceea, cred că organizarea unor astfel de activități trebuie continuată, constituind o latură de seamă a 
procesului instructiv-educativ. 
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PROFESORUL - ANCORĂ ÎN EDUCAŢIA ROMÂNEASCĂ 

PROF. SAVA RODICA 

 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Valea Seaca,com.N.Balcescu,jud.Bacau 

 
Încep această lucrare cu interesantul citat despre educaţie a sociologului şi filozofului de origine 
canadiană William Allin: ’’Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre răspunsul la 
toate întrebările’’. 
Există  vreo 6.50 milioane de profesori care lucrează în Europa şi al căror rol este esenţial în educarea 
cetăţenilor. Profesorii şi toţi cei implicaţi in câmpul educaţional [părinţi,asistenţi sociali , etc.] reprezintă 
factorul primordial în dezvoltarea talentelor omenirii.Rolul şcolii şi al profesorului este de a forma elevul 
conform cerinţelor societăţii, să-şi atingă împlinirea de sine şi să dobândească gama complexă de 
cunoştinţe şi de competenţe de care are nevoie în viaţa  cotidiană. Activitatea dascălilor vizează 
consilierea şi orientarea elevilor către alegerea unei cariere,cât şi crearea la elevi a unei atitudini  pozitive 
faţă de viaţa şcolară şi propia lor devenire. Profesorii din instituţiile şcolare sunt mediatorii între o lume în 
schimbare rapidă şi elevii care se pregătesc să facă primii lor paşi .  Climatul în care ei se dezvoltă, 
trebuie să fie unul favorabil ,iar această răspundere trebuie să o poarte familia si şcoala deopotrivă.Când 
şcoala  reuşeşte să transmită informaţii raţionale reuşita elevilor este sigură. Privit de pe pozitiile 
orientării tradiţionaliste, rolul profesorului este de a păstra cunoştintele şi a le transmite generaţiilor 
tinere. Cu alte cuvinte, profesorul apare ca un intermediar menit a străbate spaţiul spiritual dintre generaţii 
pe acelaşi drum bătătorit, între mijloacele tradiţionale şi achiziţiile moderne ale învăţământului.Astfel 
toate popoarele atente la viitorul lor văd în profesor un factor cheie pentru  educaţie.   Profesorul trebuie 
să lucreze de aşa manieră încât să asigure în relaţiile sale cu elevii o atmosferă sinceră şi deschisă, 
generatoare de încredere reciprocă, adevarată sursă de optimism si generozitate. Pentru a fi un bun 
profesor  sunt necesare o serie de competenţe:   
                         ●cunoaşterea materiei predate ; 
                         ●capacitatea de a stabili legături şi practică; 
                         ●capacitatea de înnoire a cunoştinţelor,în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei.                                  
         După opinia unor autori [H.Morine şi G.Morine] rolurile  didactice principale ale profesorului sunt 
în prezent următoarele: furnizor de informaţie ;   model de comportament; creator de situaţii de 
învăţare;consilier şi orientator;evaluator şi terapeut;organizator şi conducător. Aceste competenţe şi roluri 
didactice ale profesorului fac parte din categoria mai largă a finalităţilor educaţiei.  
A educa, alaturi de a instrui, înseamna, pentru profesor: folosirea unor metode care să formeze elevilor 
atenţia pentru munca independentă, să dezvolte virtuţi sociale, să întărească includerea elevilor în propria 
valoare, ajutându-i să-şi găsească identitatea. A educa înseamnă a desfăşura activitatea sub semnul unor 
categorii morale, consiliindu-i pe elevi să ia distanţă critică faţă de atitudinile si performanţele proprii, 
dezvoltându-le aptitudinea de a stabili contacte pozitive şi de a analiza critic propriile prejudecăţi. Înainte 
de a transmite valori cognitive, profesorul transmite valori morale şi îi asistă pe elevi în însuşirea 
acestora, prin sublinierea importanţei unor sentimente precum cel de satisfacţie a reuşitei, cooperării, 
respectului pentru realizări. Clasicul pedagogiei germane, Herbart, a spus: valoarea omului nu rezidă în 
cunoştinţe, ci în voinţă. Rolul de educator al profesorului, crede Herbart, este acela de a trezi virtuţii şi de 
a forma caractere. Profesorul reprezintă o ancoră în educaţia românească care se exprimă prin îndeplinirea 
statutului de model, partener, sfătuitor. Statutul se îndeplineşte prin crearea unei atmosfere generale de 
securitate si încredere în clasă, prin încurajarea succeselor fiecărui elev, prin crearea unui flux de simpatie 
între profesor şi elevi. Dimpotrivă, provocarea unei atmosfere de neîncredere şi suspiciune are ca efect 
retragerea şi resemnarea elevilor, apariţia marginalilor, agresivitatea umană. Indiferent de specialitatea sa, 
un profesor care utilizează etichetarea si ironizarea elevilor ca metode didactice nu poate obţine decât 
antipatie şi refuzul participării la efortul comun. 
Profesorul ca factor cheie în educaţie nu este eliminat ci este de neînlocuit din învăţământul românesc. 
Proiectarea activităţii de predare constituie o piatră de încercare pentru orice cadru didactic. Succesul unei 
lecţii este garantat de buna pregătire şi anticipare a secvenţelor inctructiv-educative de către profesor. 
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Elaborarea unei lecţii constituie un act de creaţie, prin care se imaginează şi se construiesc momentele ei 
principale, dar şi cele de amănunt. Pentru aceasta, profesorul trebuie să aibă o bună pregătire de 
specialitate, o pregătire metodică, o instrucţie pedagogică şi o experinţă în material de predare.Pe de altă 
parte profesorul în calitatea esenţială de om, aduce elevului modele comportamentale, insuflă, uneori fără 
voia sa, o atitudine de un anume fel faţă de o disciplină, slujbă, faţă de om, şi oameni . 
În educaţia elevilor profesorul trebuie să ţină cont de noile tehnologii moderne din învăţământ. Mijloacele 
învăţământului tradiţional nu pot face faţa avalanşei de cunoştinţe din domeniile de activitate din 
societatea noastră, şi astfel în sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale- 
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.Educaţia elevului modern trebuie să se orienteze către o 
educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe elev oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp.Învăţământul   
virtual este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare şi tehnologiile informaţionale 
- ICT (Information and Communication Technology) .La nivel mondial, se fac investiţii substanţiale în 
programele de pregătire a profesorilor în domeniul ICT. Internetul a devenit obiect de studiu în multe 
instituţii de învăţământ (datorită tehnologiilor foarte complexe pe care le implică, însă nu numai din 
această cauză), dar şi veritabilă sursă bibliografică şi imagistică pentru prezentarea lecţiilor sau pregătirea 
temelor.În învăţământul modern, stilul şi conţinutul raporturilor dintre profesori şi elevi sunt puternic 
influenţate de mijloacele didactice prin care se realizează funcţia informaţională a învăţământului. 
Mijloacele moderne (audio-vizuale) schimbă ansamblul funcţiilor pedagogice ale profesorului.Avansul 
tehnologiei informaţionale schimbă radical modul nostru de viaţa,de comunicare cu ceilalţi, de 
recepţionare a informaţiilor. În secolul următor este de aşteptat ca rolul calculatorului în viaţa noastră să 
fie esenţial; orice elev va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a obţine cu uşurinţă ceea ce îşi 
doreşte.Folosirea calculatorului poate fi şi o lectie de logică; elevul înţelege regulile după care 
funcţionează computerul şi lucrurile din viaţa sa se vor desfăşura sub semnul ordinii.Este necesară dotarea 
şcolilor cu calculatoare pentru ca elevul să beneficieze de această modalitate de a-şi croi drum spre viitor, 
ajutat de profesorul său.Astfel profesorul alături de noile tehnologii de învăţare reprezintă o punte pentru 
atingerea unui nivel de performanţă cât mai ridicat.Pentru aceasta elevul este îndemnat să îşi stabilească o 
strategia de învăţare iar profesorul o strategie de predare.  
Cadrele didactice trebuie să formeze o echipă cu elevii, să devină facilitatori, îndrumători ai acestora, fără 
a se limita la transmiterea de informaţii şi evaluarea cantitativă a elevilor. Învăţarea centrată pe elev 
porneşte de la ideea că elevul nu trebuie să reproducă, ci să fie responsabil de propria dezvoltare, atât din 
punct de vedere social cât şi profesional. Rolul profesorului implică analiza fiecărei situaţii de învăţare, 
organizarea actului educaţional şi adaptarea lui la specificul elevului, evaluarea personală şi colectivă a 
întregului proces. 
Astfel elevul cunoscându-şi punctele forte,  va reuşi să se adapteze mai repede  să folosească tehnologiile 
informaţionale apărute şi să îşi susţină astfel dezvoltarea profesională. 
Închei lucrarea cu speranţa că va prezenta interes pentru toate cadrele didactice. 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
 

Prof. Sbîrnea Dorina 

Şcoala Gimnazială Plosca 

 

    Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece astăzi de la infoemativ spre 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate,spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii.Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii 
umane, iar dezideratul educaţiei permanentetinde să devină o realitate de necontestat. 

  În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru , învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socio-afectiv, pentru cât o mai uşoară integrare socială. Activităţile extraşcolare sunt foarte importante 
pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susţin că acestea ajută elevii la 
formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare, aceştia au performanţe şcolare mai ridicate, li se 
formează abilităţi practice diversificate, dar şi strategii adecvate de rezolvare de probleme. 

  Activităţile extraşcolare vizează , de regulă, acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învăţare.Aria de desfăşurare a acestora e greu de delimitat.Pot fi excursii, drumeţii, vizite la 
muzee, la diverse instituţii publice, la alte unităţi de învăţământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
muzică, activităţi artistice ,cluburi tematice activităţi sportive, legate de protecţia mediului etc. 

  Activităţile extraşcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii elevilor, asupra performanţelor şcolare şi a integrării 
sociale. Activităţile extraşcolare ocupă un loc important în ansamblul influenţelor educative.Participarea 
la acest tip de activităţi lărgeşte orizontul cultural al elevilor , completând cu noţiuni noi volumul de 
cunoştinţe însuşite în cadrul orelor de curs. De asemenea , constituie un mijloc de formare a 
competenţelor, contribuie la educarea morală , estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi extinzându-
le orizontul cultural-artistic.Activităţile extraşcolare reprezintă un mijloc de formare a deprindelor 
elevilor de a-şi folosi, în mod raţional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independenţă şi 
iniţiativei. O altă particularitate a activităţilor extraşcolare , de o reală importanţă , o constituie legătura 
acestora cu partea practică.Aplicarea cunoştinşelor în cadrul activităţilor extraşcolare are valoarea unui 
exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor.Important în derularea acestor activităţi este faptul că elevii 
pot fi antrenaţi atât în iniţiere şi organizare , cât şi în modul de desfăşurare a acestora. 
 
      ,,Oricărui copil , la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă ” – afirma J.Bruner 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale , cultivarea interesului pentru 
acţiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, valorificarea talentelor personale şi corelarea  
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.Prin aceste activităţi li se oferă elevilor un alt mod de însuşire a 
unor trăiri, valenţe pozitive ale vieţii, valori morale . Activităţile extraşcolare dezvoltă gândirea critică şi 
stimulează implicarea generaţiei tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între 
componenta cognitivă şi cea comportamentală. 

 

 

 

1736



Bibliografie: 

1.Ionescu M, Chiş V.-,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire”, Ed. Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca,2001 

2. Lazăr V., Cărăşel A.-,,Psihopedagogia activităţilor  extracurriculare”, Ed.Arves,         Craiova,2007 

3. Lespezeanu M -,,Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar”, Ed.S.C.Omfal, Bucureşti, 2007 

 

1737



Cunoașterea comunității locale prin activități extrașcolare 

 
Prof. Liliana Scîntei 

Scoala Gimnazială M.Costin, Galați 
 

Pentru a câștiga interesul elevilor față de studiul locurilor și al trecutului lor, actualul curriculum își 
propune un traseu de învățare care pornește de la particular spre general. Astfel elevii învață despre 
comunitate, la educație civică, geografie și istorie, pornind de la situații familiare.  
Cunoașterea comunității locale, în ciclul primar, trebuie organizată în aşa fel încât la bază să se afle, în 
primul rând, familiarizarea nemijlocită a copiilor cu realitatea geografică, cu ceea ce mediul înconjurător 
oferă prin conţinutul şi structura sa, cu istoria locurilor, cu acele elemente legate de aspectele sociale, 
economice și culturale care definesc comunitatea. O gândire logică se întemeiază însă pe un bogat suport 
intuitiv, care poate fi asigurat în special prin activități în afara sălii de clasă. "Educația în afara sălii de 
clasă" descrie învățarea curriculum-ului școlar, altfel decât cu o clasă de elevi care stau într-o cameră cu 
un profesor și cărți. Aceasta cuprinde excursii geografice pe teren, observarea animalelor și plantelor din 
grădina școlii și din mediul apropiat, precum și activități de interior, cum ar fi vizitarea unui magazin 
local, a unei întreprinderi locale sau vizitarea unui muzeu. Este un concept ce se bucură în prezent de 
renaștere, datorită recunoașterii prestațiilor de stil mai activ. Educația în afara sălii de clasă aduce istoria 
și arta la viață, dezvoltă aptitudinile sociale, și în mod clar înlesnește studiul  geografiei, istoriei și 
educației civice. Pentru ca acest tip de educație să devină pedagogie eficientă, experiența fizică trebuie să 
fie combinată cu reflecția. Adăugarea practicii reflexive, permite introspecția personală, provocată de un 
șir de activități de învățare. Activitatea fizică asigură o poartă de acces prin care se pot observa trăsături, 
calități, indicatori care desfinesc comunitatea locală. Dar, pentru eficacitatea activităților, ulterior se va 
oferi elevului timp suficient pentru a procesa informațiile, pentru a le înțelege, pentru a le aplica. 
Respectând principiul accesibilității, începem studiul comunității locale prin explorarea mediului 
apropiat. Pe bază intuitivă, copiii explorează propia familie, membrii ei, evenimentele importante , 
relațiile dintre membri. Ulterior cercul noțiunilor se lărgește prin cunoașterea sălii de clasă, a școlii, 
cartierului, orașului, județului și țării. Programa școlară urmărește o serie de obiective de referință, care 
pot fi îndeplinite prin activitățile în afara sălii de clasă, astfel: 

 situarea corectă în spaţiul imediat, apropiat și local poate fi realizată prin exerciţii de 
localizare empirică, pe teren, a elementelor din orizontul imediat, local şi apropiat; 

 localizarea corectă a elementelor spaţiului geografic, într-un context dat, se realizează prin 
exerciții de observare directă, măsurare, și cartografiere simplă a orizontului apropiat şi local; 

 observarea progresivă a elementelor din realitatea înconjurătoare și înregistrarea datelor 
specific pot fi realizate prin plimbări, drumeții, scurte excursii geografice în care copiii 
fotografiază, filmează, sau înregistrează în tabele observațiile directe; 

 aprecierea rolului oamenilor în dezvoltarea comunității presupune vizite la muzee, 
plimbări, excursii tematice, vizite la întreprinderi particulare, participarea la sărbători și ceremonii 
locale; 

 formularea unor puncte de vedere personale cu privire la locuri, evenimente sau 
personalități, pentru a pune în evidență asemănările și deosebirile, are la bază participarea la 
întâlniri și discuții în grup, cu oameni din comunitate, studierea unor documente aflate în muzee, 
compararea de imagini din diferite perioade; 

 evidențierea legăturilor dintre mediul geografic și viața oamenilor se realizează prin 
observarea nemijlocită a vieții oamenilor din diferite spații geografice, pornind de la observarea și 
analiza propriei comunități, prin plimbări, vizite, excursii. 

Ca exemple de utilizare a activităților în afara sălii de clasă, pentru predarea unei unități de învățare, 
am ales metoda proiectului, folosită la: 
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I. Predarea unității de învățare Comunitatea, la disciplina educație civică, clasa a IV-a. 
II. Predarea unității de învățare Orizontul local, la disciplina geografie, clasa a IV-a.   

I. Aplicarea metodei proiectului în ora de ecucație civică presupune învăţare prin cooperare, propune 
metode standardizate de evaluare, se focalizează pe participarea civică la nivel local, iar învăţarea se face 
pornind de la problemele reale care afectează elevii şi comunitatea. 

Aplicarea acestei metode la clasă presupune parcurgerea următorilor pași: 
Pasul I Identificarea problemelor din comunitate. 
Pasul II Selectarea unei probleme spre a fi studiată în clasă. 
Pasul III  Colectarea de informații despre acea problemă. 
Pasul IV Realizarea unui portofoliu al clasei. 
Activitatile propuse presupun utilizarea unor metode active și au ca finalitate încurajarea participării 
active a elevilor, a părinților și a membrilor comunității. Elevii dintr-o clasă lucrează împreună pentru a 
găsi și a analiza o problemă a comunitatii, pentru rezolvarea căreia vor propune o soluție si vor elabora un 
plan de acțiuni, implicând chiar reprezentanți ai autorităților locale. 
In cadrul primei ore, din unitatea de învățare destinată studiului comunității locale, elevii au identificat, 
prin plimbări și discuții în grupuri,  mai multe probleme cum ar fi: lipsa locurilor de joacă, existenţa unui 
parc auto neîngrădit, în mijlocul cartierului, parc ce poluează zona din apropierea şcolii şi care reprezintă 
un pericol pentru elevii care traversează în drum spre şcoală, câinii comunitari, numărul mare de garaje 
neigienizate, comparativ cu numărul spaţiilor verzi. Supunând la vot, problema pe care au considerat-o 
cea mai importantă a fost lipsa unui parc public în acest cartier şi continua degradare a zonei verzi din 
apropierea școlii.  
Elevii au fost împărțiți în patru echipe, având sarcini diferite: 
Grupul 1: a realizat explicarea problemei, colectând informații, făcând fotografii: în ce constă problema si 
de ce e importantă, care sunt autoritățile cu responsabilități în domeniu. 
Grupul 2: a propus și evaluat soluții, evidențiind avantajele si dezavantajele fiecăreia. 
Grupul 3: a dezvoltat și argumentat soluția aleasă de clasă. 
Grupul 4: a dezvoltat un plan de acțiune prin care să influențeze autoritățile responsabile să aplice soluția 
propusă de clasă. 
Intregul proces de aplicare a metodei proiectului a fost structurat în șase etape: 

 Identificarea problemelor comunității. 

 Selectarea unei probleme. 

 Colectarea de informații cu privire la acea problemă. Examinarea soluțiilor posibile. 
Selectarea unei soluții. Dezvoltarea unui plan de acțiune. 

 Elaborarea unui portofoliului 

 Prezentarea portofoliului. 

 Reflectarea asupra experienței de învățare. 
II. Pentru a preda unitatea Orizontul local, la geografie, am ales să folosesc din nou învățarea bazată pe  
proiecte. Din punct de vedere pedagogic, proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare care 
implică, de regulă, o micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes 
pentru elevi/copii. Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire integrată. Acest tip de învăţare 
dezvoltă cunoştinţe şi capacitate într-un domeniu, prin sarcini de lucru extensive, care promovează 
investigaţia. Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări importante, care fac legătura 
dintre competenţe şi capacităţile de gândire de nivel superior ale elevilor cu un context din viaţa reală. 
Pentru a fi eficentă, proiectarea se realizează respectându-se patru paşi: 

1. Stabilirea obiectivelor operaţionale pornind de la competenţele specifice. 
2. Dezvoltarea de întrebări-cheie ale curriculumului pentru a-i ajuta pe elevi să se axeze pe teme şi 
concepte importante. 
3. Realizarea unui plan de evaluare. 
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4. Proiectarea activităţilor, facând legătura cu lumea exterioară clasei şi incluzând sarcini care 
implică folosirea tehnologiei. 

Predarea acestei unități este orientată pe formarea de deprinderi prin activităţi practice, în aer liber, în 
cadrul cărora elevii să cunoască localitatea natală. Orele se desfăşoară în sala de clasă, dar mai ales în 
afara ei. Prin plimbări în zonele cele mai importante din oraș, prin studierea elementelor geografice 
locale, prin observarea celor mai importante edificii culturale, prin vizite la muzee, elevii îşi însușesc 
cunoștințe importante, își dezvoltă deprinderi de lucru în echipă şi  individual,  sunt implicaţi în activităţi  
ce implică responsabilizarea si respectarea termenelor, folosind mijloacele de învăţământ puse la dispozitie, cât 
si tehnologia modernă (computerul, Internetul, blogul clasei). Ei sunt încurajaţi să comunice, să colaboreze, 
să se implice, punându-şi în valoare inventivitatea şi creativitatea pentru a colecta informații și fotografii 
care să ajute la realizarea unui bun proiect. 
Pentru evaluarea finală, elevii au realizat, în echipe, proiectul cu titlul Galați, orașul teilor, prezentat în 
PowerPoint, cuprinzând imagini și informații adunate din activitățile desfășurate în afara sălii de clasă. 
                        
Bibliografie: 
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Școala altfel , oportunitate de abordare a activităților extrașcolare  

în grădinița de copii 

 

Scurtu Mirela, Grădinița cu P. P. Nr. 7 Satu Mare 

 

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor  ci şi prin activităţi 
extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul „şcoala altfel”.  

Obiectivele acestui  program vizează implicarea tuturor copiilor preșcolari, a cadrelor didactice în 
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor , să pună în valoare talentele și 
capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să 
stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. În cadrul grădiniţei activităţile din 
această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, 
activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite 
instituţii 

Exemplific mai jos cu o activitate de o zi, în cadrul săptămânii ,,Școala altfel” 

România din farfurie la Grădiniţa nr.7, Satu Mare, 

acolo unde gusturile româneşti se discută 

În cadrul proiectului educaţional,, PetitChef ”, proiect bazat pe educarea copiilor în spiritul alimentaţiei 
sănătoase, s-a desfăşurat acţiunea ,,românia din farfurie”, o zi a bucuriei şi a preţuirii bogăţiilor pe care ni 
le oferă natura în acest anotimp. Evenimentul s-a realizat în parteneriat cu colectivul de părinţi al grupei, 
care ne-a adus fructe şi legume bio, din grădina bunicii.  

Obiective vizate: 

- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea 
curiozităţii pentru investigarea acestuia; 

- Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul 
înconjurător; 
- Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în 
vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. 

Licuricii grupei mari, datorită sprijinului şi eforturilor părinţilor, au contemplat roadele pământului 
expuse în lădiţe, decorurile din materiale naturale, instrumentele de lucru pregătite. 

Cu mic, cu mare, părinţi, bunici, copii, educatori, toţi s-au implicat în activitatea pe sectoare : sectorul cu 
murături pentru iarnă, unde copiii au umplu gogoşari cu conopidă, ardei cu varză, au tăiat legume pentru 
salata de murături asortate; la sectorul cu fructe, copiii au tăiat bucăţele fructele şi au realizat o salată 
sănătoasă sau au înşirat fructe pe beţe de frigărui, într-o diversă paletă de culori; la sectorul « dulce », 
copiii au rulat clătite cu gem ca la mama acasă, au uns sandvişuri cu unt şi gem de prune sau căpşuni ; iar 
la sectorul « în clacă », au desfăcat porumb, fasole, seminţe de floarea soarelui, aşa cum cere datina din 
popor. 

Produsele muncii au fost expuse la loc de cinste sau, spre deliciul copiilor şi al invitaţilor, au fost 
degustate. 
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D-nele educatoare au precizat invitaţilor că, în calitate de cadre didactice, suntem obligaţi să-i învăţăm pe 
copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să iubească meleagurile 
natale, portul românesc şi pe români. Să facem din datinile noastre o carte de vizită cu care să batem la 
porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fară îndoială oriunde în lume. 

 Prin activitatea desfăşurată în această zi, copiii au înţeles modul în care tradiţiile au dăinuit peste 
timp, iar părinţii lor şi factorii implicaţi au conştientizat datoria de a transmite aceste obiceiuri mai 
departe urmaşilor lor. 

 Invitaţii ne-au împărtăşit că, privind o asemenea activitate cu datini şi obiceiuri din vechime, au 
simţit că privesc pentru un moment în oglinda şi sufletul unui popor ce mai consideră încă, păstrarea 
tradiţiei o datorie şi o onoare. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRASCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof.înv.preşc. Seceleanu Cristina Luiza   

G.P.N. NR.39, Constanța 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

            Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important 
este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele 
instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de 
relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să 
folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii 
se autodisciplinează. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo 
de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare.                  O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată 
 sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.Din seria activităţilor extraşcolare amintim: 
taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, 
 participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul 
rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important 
ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN  

PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV 

 

Prof.înv. preşcolar :Seciu Adriana 

Grădiniţa ,,Spiriduşii,, 

Bucureşti , Sector 6 

 

Activităţile extraşcolare sunt activităţi complementare ,activităţi de învăţare realizate la grupă care 
urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţilor didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copiii la integrarea în viaţa socială,la folosirea timpului liber într-un 
mod plăcut şi util ,contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului.                      
 În cadrul activităţilor extraşcolare copiii sunt antrenaţi în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură 
aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare ,totodată sunt stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia 
creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere 
de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
şezătorilor literare. Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă 
,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor 
şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este important ca educatorul însăşi să fie creativ, 
pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 
stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea 
acestora.                          
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.  
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 
locale. Aceste activităţi au un caracter atractiv şi de aceea copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire. 

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitează integrarea în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată 
 sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

IN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Profesor: Seciu Lăcrămioara, Colegiul Economic ION GHICA, Bacău 
 

 Activitățile extrașcolare urmăresc completarea procesului de învăṭământ si organizarea optima a 
timpului liber al elevilor in concordanta cu nevoile si interesele lor. Acestea pot avea un conținut 
științific, artistic, cultural, sportiv, spiritual sau tehnico-aplicativ sau pot fi simple activitati de joc sau de 
participare la viața comunitara.  

In cadrul activităților extrașcolare cu rol formativ in educație putem enumera concursuri, plimbări, ieșiri 
in natura, tabere, excursii, serbări tematice, vizionarea unor filme sau piese de teatru, parteneriate la nivel 
local sau național care pun in valoare aptitudinile si creativitatea elevilor. Totodată, acestea contribuie la 
dezvoltarea cunoașterii, la descoperirea si valorificarea pasiunilor si intereselor specifice vârstei, 
stimulează creativitatea, oferind mediul propice afirmării si recunoașterii performantelor personale sau la 
nivel de grup. La nivel moral, acestea dezvolta personalitatea, trăsăturile de caracter, relațiile 
interpersonale, atitudinea de respect pentru cunoaștere si pentru cultura.  

Ioan Nicola afirma ca „Activitatea extrașcolara oferă independenta mai mare elevilor si asigura o 
posibilitate de varietăṭi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de 
norme disciplinare”.1  

Organizarea si desfășurarea activităților extrașcolare impun anumite condiții care trebuie luate in 
considerare in momentul planificării acestora. Astfel, activitățile extracurriculare sunt subordonate 
lecțiilor din clasa, având rolul de a îmbogăṭi aria cunoștințelor elevilor. De asemenea, acestea se 
desfăşoară la nivelul colectivului de elevi si in organizarea lor se tine cont de preferințele si liberul 
consimṭământ al elevilor. Se va avea in vedere particularităṭile de vârsta si profilul la care elevii au aderat 
in realizarea acestor activitati, precum si posibilitățile financiare si temporale de care aceștia dispun. 

Activitățile extrașcolare presupun o pregătire in prealabil a cadrelor didactice organizatorice care creează 
mijloace favorabile de instruire si educare care oferă posibilitatea de completare si aprofundare a 
cunoștințelor si abilitaților dobândite in timpul lecțiilor din clasa.  

In activitățile extrașcolare organizate in mijlocul naturii si al vieții sociale, elevii se confrunta direct cu 
anumite fenomene si obiecte din mediul înconjurător, cu fenomene istorice sau zone geografice locale sau 
naționale. Elevii dobândesc o cantitate considerabila de informații privind viața si societatea si evoluția 
acestora de-a lungul timpului. Structura si condițiile de viața ale plantelor si animalelor, frumusețile 
patriei reprezintă de asemenea perspective care imbogatesc paleta de cunoștințe si sentimente ale elevilor 
legate de sentimentul de dragoste si respect pentru natura, animale si evoluție. 

Vizitele la muzee, case memoriale, expoziții si locuri istorice reprezintă o cale de a invata sa prețuiască 
valorile culturale si folclorice ale neamului nostru, având scop cultural-artistic si de lărgire a orizontului 
cognitiv si de familiarizare cu frumusețile tarii.  

Spectacolele, serbările, vizionările de filme si de piese de teatru constituie o forma de familiarizare a 
elevilor cu domeniul artei si al frumosului, aducându-i in postura de a fi si actor si spectator. In aceasta 
situație, se recurge la afectivitatea si trăirile elevilor, la trăsăturile personalităților acestora care sunt in 
curs de dezvoltare si au nevoie in permanenta de stimuli externi si interni.  

                                                            

1 Nicola, Ioan (2000): Tratat de pedagogie școlara, Aramis, București, p. 288 
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Constantin Cucoş afirma ca sunt deosebiri din punct de vedere al conținutului si al formelor de organizare 
intre activitățile elevilor la clasa si in afara ei. Astfel activitățile extrașcolare sunt variate si flexibile fiind 
organizate in baza anumitor principii legate de curriculumul clasei respective care cuprind cunoștințe din 
domeniul științei, artei, tehnicii si sportului. Acestea durează minim doua ore si sunt alese de elevi la 
îndrumarea cadrului didactic. Totodată ele reprezintă o punte de legătura intre teorie si practica, elevii 
fiind puși in situația de a aplica aptitudinile dobândite in diferite situații.  

Bibliografie: 

1. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Polirom, București, 2002 

2. Ionescu, M, Chis, V, Mijloace de invatamant si integrarea acestora in activitățile de instruire si 

autoinstruire, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001 

3. Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie școlara, Aramis, București, 2000 
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Rolul activităților extrașcolare 
 în procesul educațional 

 
Educatoare: Secoșan Maria 
Grădinița: P.N. Nr. 1, Bocșa 

Județul Caraș-Seerin 
 

„Copilăria este ca o oglindă care reflectează în viața de mai târziu primele imagini.”  

                                                                                                            Samuel Smiles 

 

„Miracolul oricărei copilării este că, oricât de apăsătoare ar fi imprejurările în care se petrece, sufletul 

copilului păstreaza o inocență sub atingerea căreia totul imprumută ceva din farmecul unui basm, și 

chiar dacă, odată cu trecerea anilor, inocența se va pierde, ceea ce rămâne va fi memoria intactă a 

întâmplărilor trăite în acea vreme. Din acest motiv nici o copilărie nu poate fi urâtă, oricât de hidoase ar 

fi condițiile în care ți-e dat s-o trăiești.” 

 (Alexandra Noica- Wilson) 

 

Viața preșcolară este cea a sensibilității și a receptivității deosebite, a curiozității permanente. Acum 
copiii prezintă mobilitate și flexibilitate psihică accentuată, intense trăiri afective, generate de diferite 
situații, atitudini și comportamente. Tradițiile românești constituie una dintre valorile inegalabile și 
incontestabile ale poporului nostru și nu trebuie să lăsăm timpul și evenimentele lumii moderne să ne facă 
să le uităm. Avem datoria de a arăta atât semenilor noștri, cât și altora, frumusețile fizice și bogăția 
culturală a țării noastre. Alături de literatură, arta populara are o contribuție de seamă. Făcând-o 
cunoscută copiilor, ei încep să înțeleagă specificul poporului din care fac parte, idealurile de ieri și de azi, 
care sunt oglindite în obiceiurile locurilor și în creațiile populare. Copilul simte admirație față de creațiile 
populare încă de mic din poveștile bunicilor, din obiceiurile și tradițiile locale, din participarea alături de 
părinți la anumite evenimente. Numai educându-i de mici pe copiii noștri, prin diverse activități 
desfășurate în familie și în unitățile de învățământ, să îndrăgească limba pe care o vorbesc și obiceiurile 
țării în care s-au născut, ne putem asigura că tradițiile vor avea continuitate în generațiile următoare. 
Prin serbările pe care le desfășurăm la gradiniță, căutăm să familiarizăm copiii cu datinile și tradițiile 
locale specifice fiecărui anotimp. În pregătirea pentru serbarea de Crăciun, copiii învață cu plăcere 
colindele și cântecele specifice tradiției „mersul cu STEAUA”, „mersul cu VERTEPUL”. Ei sunt 
încântați atât de obicei, cât și de purtarea costumului popular național, a căciulii și a dubei. 
Mersul cu Sorcova încântă copiii și aceștia participă cu drag la toate evenimentele. 
Pregătirea Mărțișorului îi încântă pe copii, iar Serbarea de 8 Martie este îndrăgită de cei mici care 
participă cu mult drag la evenimentul dedicat mamei. Serbarea de 1 Iunie, ziua copilului, este un mijloc 
deosebit de a sărbătorii copilăria, de a aduce bucurie și satisfacție în inima și sufletul copiilor. 
Participarea cu interes la serbări îi învață să lucreze în colectiv și să se adapteze cerințelor grupului din 
care face parte. Este o modalitate excelentă de învățare prin distracție. În concluzie,  putem spune că 
echilibrul realizat între educație, destindere, dezvoltare și divertisment în momentele petrecute prin 
activitățile extrașcolare, reprezintă secretul formării armonioase a personalitații copilului preșcolar. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

IUBIM NATURA 

 

Prof. înv. primar Șeitan Aura Zlatița, 

Liceul Teoretic William Shakespeare 

Argument 

 Elevii generației actuale participă direct sau indirect la  transformările din viaţa socială, 
economică, culturală, tehnologică, moral-civică, ecologică, transformarea  mediului înconjurător. Ei bine, 
asaltați fiind de toate aceste aspecte, copiii devin curioși, interesați de toate aspectele dinamicii 
înconjurătoare. Prin urmare, pe lângă educația formală, un dascăl trebuie să desfșsoare și activități 
extrașcolare și extracurriculare, menite să lărgească aria de dezvoltare  a copilului, să-i deschidă noi 
orizonturi. 

Pe lângă multe alte activități pe care le-am desfășurat în acest an școlar cu elevii mei de clasă 
pregătitoare, am implementat și acest proiect care a avut drept scopt deprinderea elevilor cu un 
comportament ecologic, dar și cetățenesc. Este de datoria noastră, a oanenilor să protejăm natura, să o 
îngrijim, dar și de datoria noastră ca dascăli să inoculăm elevilor noștri ideea de a conviețui în armonie cu 
natura. 

Din păcate, în zilele noastre, natura ne oferă tot ceea ce are ea mai de preț, însă noi nu îi oferim ei 
nimic; sau cel puțin nimic constructiv, ci, din contră, distructiv. 

Omul distruge și poluează natura prin intermediul tehnologiei exacerbate, al mașinilor, al 
industriei, al fabricilor, al aruncării sau depozitării inadecvate a cantităților uriașe de deșeuri. Toate 
acestea conduc la crearea a tot mai multe calamități și dezastre naturale, precum alunecări de teren, 
inundații, moartea animalelor acvatice și subacvatice în masă, precum și a celor terestre, îmbolnăviri ale 
oamenilor etc. 

Scopul acestui proiect a fost acela de a le forma copiilor încă de mici un comportament civilizat, 
moral-cetățenesc, ecologic, care să salveze planeta. Elevii trebuie să sesizeze și aspectele mai puțin 
plăcute ale societății, rezultatele negative ale  comportamentelor greșite ale oamenilor pentru a putea 
discerne binele de rău.  

De asemenea, ei trebuie să fie informați de beneficiile naturii. Cum ea ne oferă atâtea beneficii, 
noi, ca oameni trebuie să o protejăm atunci când ne petrecem timpul liber în mijlocul ei, în loc să aruncăm 
deșeuri în râuri, ale căror maluri sunt îmbâcsite cu pungi, peturi de plastic și alte resturi, să rupem florile, 
să defrișăm pădurile, să aruncăm ambalaje sau alte gunoaue pe stradă etc.  

Astfel, am desfășurat o serie de activități pe parcursul a mai multor ore cu elevii, precum: 
curățarea parcului școlii, adunarea deșeurilor, plantarea de flori, udarea și curățarea copacilor. Copiii au 
fost ajutați și de părinți, care au sprijinit întreg demersul activităților. 

Coordonatorul proiect: prof. înv. primar Șeitan Aura Zlatița 

Tipul proiectului: local, la nivelul unității școlare 
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Gupul țintă căruia se adresează proiectul:  25 elevi din clasa pregătitoare E 3, Liceul Teeoretic William 
Shakespeare 
Locul de desfățurarea proiectului : parcul școlii 
Resurse umane implicate în proiect: cadrul didactic, elevi, părinți. 

Resurse temporale: 2 luni 

Perioada de desfășurare a proiectului: septembrie-octombrie 2018 

Obiectivele proiectului: 

 Identificarea de către elevi a importanţei ocrotirii plantelor, animalelor şi a mediului lor de viaţă; 

 Antrenarea elevilor şcolii în activităţi ce au ca scop diminuarea poluării apei, solului şi aerului din 
zona în care trăiesc ;  

 Formarea unor deprinderi care să stimuleze sentimente de dragoste, de ocrotire a tot ce-i 
înconjoară, educarea laturii afective a copiilor; 

 Stimularea cooperării de grup pentru îndeplinirea sarcinilor propuse, în vederea realizării unor 
rezultate cu impact pozitiv şi stimulator pentru toţi cei implicaţi în proiect; 

Resurse materiale și mijloace de realizare a proiectului: sapă, greblă, lopățele, mătură, făraș, mănuși de 
protecție,  saci menajeri, plante, pământ, flori, ghivece, stropitoare. 

Rezultate așteptate: 

� Dezvoltarea spiritului ecologic; 

�  Îndrăgirea și ocrotirea naturii; 

Evaluarea proiectului:  

 Expoziție de desene pe tema ”Salvați planeta!” 

 Fotografii. 
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Impactul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii                            
elevilor din învăţământul primar 

 
SELEGEAN  MIHAELA 

Prof.înv. primar 
Liceul Național de Informatică, Arad 

 
           
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a 
învățătorilor în scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform 
cerințelor societății în care  trăiesc. Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor 
de învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite 
ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de 
activitate care îmbracă cele mai variate forme. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea 
diverselor surse informaționale, se autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le 
influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 
interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. Am constatat că  aceste activităţi au 
îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă 
a copiilor în afara clasei.Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, 
modelează sau au de alcătuit scurte texte . Serbările școlare marchează evenimente importante din viața 
școlarilor. Aceste activități constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare 
instalată cu acest prilej. Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și 
la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima oral, în scris sau prin muzică.  
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, 
între clase paralele , dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice,unde am obținut  
multe premii . Consider că în orice şcoală, cadrele didactice trebuie să  promoveze acest gen de activităţi, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor, încercând să realizarea unui echilibru între 
activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 
În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de 
formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și 
mai accesibili  sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITILOR EXTRASCOLARE IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 

Selesan Adina 

 

  Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţiecomplementară, apare ca o necesitate. 
Activităţile extracurriculare organizate de scoala  au conţinut cultural, artistic,spiritual, ştiinţific, tehnico-
aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 
locale. Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproapeîntreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din maimulte scoli . Aceste activităţi le 
oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere aaptitudinilor.Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: 
sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată gr; aniversarea zilei denaştere a 
unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; vizionarea în grup a unor 
spectacole la teatrul de păpuşi; vizitarea centrului de plasament;excursii; plimbări în parc; vizită la diferite 
muzee. Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în raport cu dezvoltarea cognitivă şi 
afectivă a copilului, oferă copiilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare 
varietate de aspecte din natura, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu. Contribuie la 
educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragostea pentru natura si respectul pentru frumusetile ei, 
stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia întipărindu-şi în memorie unele aspecte 
care poate vor fi de neuitat pentru ei, şi le vor întipări în memorie pentru tot restul vieţii. 

Cea mai îndrăgită activitate extraşcolară este pentru copii excursia şcolară. Aceasta reuşeşte cel mai bine 
să trezească şi să dezvolte interesul copiilor, îmbogăţindu-le orizontul cunoaşterii. Este o modalitate de 
învăţare cu caracter atractiv şi mobilizator care oferă copiilor ocazia de a efectua observaţii corecte asupra 
obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi 
caselor memoriale, asupra unor monumente legate de trecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale. Excursia are menirea de a stimula activitatea de 
învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea ce copiii au acumulat la scoală, în cadrul lecţiilor. Ea permite o 
abordare interdisciplinară, făcând apel la aproape toate disciplinele de învăţământ: istorie, geografie, 
limba română, educaţi educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie religioasă, matematică şi mai ales 
educaţie ecologică. În fiecare an organizez excursii cu școlarii și părinții acestora, acestea diversificându-
se de la an la an în funcţie de cunoştinţele dobândite de copii în timpul anului şcolar. Pentru reuşita unei 
excursii aceasta trebuie pregătită şi planificată din timp, copiii fiind anunţaţi în legătură cu data 
desfăşurării, itinerariul şi tematica acesteia.  În ziua dinaintea plecării se anunţă ora şi locul de întălnire, 
se stabilesc normele de conduită ce vor fi respectate pe tot parcursul excursiei, se întocmeşte un proces 
verbal de luare la cunoştinţă a celor stabilite care va fi semnat de toţi participanţii. De asemenea, se 
stabilesc grupe de cercetători, fiecărei grupe revenindu-i căte o sarcină de urmărit pe tot parcursul 
excursiei. Aceste grupe se stabilesc în funcţie de aptitudinile copiilor. Pe parcursul excursiei am întocmit 
grile de obsevaţie privind comportamentul şi conduitele ecologice ale copiilor. Potenţialul larg al 
activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai 
încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 
acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 

1751



Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi 
factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă 
de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE 
SERACIN MONICA 

              
Titlul activităţii : „OMUL SFINȚEȘTE LOCUL” 
 
Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:   
 
Data desfăşurării : 20.04 
Durata activităţii: 5 ore 
 
Grupul ţintă: Elevi, preșcolari 
 
Parteneri implicați: Școala Primară,Grădinița cu Program Normal ,Stația meteo Caransebeș,Detașamentul 
de Pompieri Caransebeș. 
 
Obiectivele (2, max. 3): 
Să dobândească cunoștințe noi într-un mod plăcut; 
Să descopere tainele unei meserii; 
Să realizeze lucrări pe tema dată. 
Resursele: 
umane   elevi,preșcolari,cadre didactice 
materiale  aparat foto,fișe de lucru,laptop,videoproiector,ecran . 
 
Descrierea activităţii (max. 5 fraze):                                                                                                                            
Prezentarea la videoproiector a unor materiale despre incendii, stingerea lor și măsuri de prevenire a 
incendiilor,precum și măsuri de educație rutieră; 
            Colorarea imaginilor: mașina de pompieri, pompierul în acțiune,agentul de circulație 
            Vizite la diferite instituții: Stația meteorologică și Detașamentul de Pompieri din Caransebeș 
            Expoziție cu lucrările copiilor 
Rezultate aşteptate: 
Dobândirea unor cunoștințe despre foc -,,Prieten și dușman” 
Dezvoltarea interesului pentru activitate 
Modalităţi de evaluare a activităţii: 
Fișe de lucru 
Evaluare pe produs 
Fotografii 
Rezultate înregistrate: 
Dezvoltarea interesului preșcolarilor și școlarilor pentru meseria de pompier , polițist și meteorolog. 
Sugestii, recomandări: 
Implicarea societății și a instituțiilor de stat în acest program 
Sprijinirea cu resurse financiare și materiale a unității de învățământ 
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,,Şcoala altfel”-moft sau necesitate? 
 

Profesor: Şerban Gheorghe 
Liceul Teoretic,,Iancu C. Vissarion”, Titu, Damboviţa 

 
,,Şcoala altfel”, a fost şi din pacate mai este privită şi în prezent,  de o parte dintre colegii profesori,  ca o 

pierdere inutilă de timp şi efort,  care vine să împovareze bietul dascal, sufocat de extrem de multe 

sarcini, uneori inutile. 

În ceeace priveşte sarcinile inutile, sunt întrutotul de acord, dar eu consider că, încă de la început, ,,Şcoala 

altfel”,este una din cele mai reuşite schimbări în sistemul de educaţie din România. 

Începuturile ,,Scolii altfel”,în unitatea noastră de învatamant, au fost destul de modeste, eram oarecum 

dezorientaţi de cerintele din acest proiect, dar şi de faptul că nu exista o metodologie clară, dar, pe 

parcurs, majoritatea colegilor au imbratişat cu entuziasm ideea de a face scoala şi în alt mod. 

Elevii deşi timoraţi iniţial, au început să participe cu aplomb la activitaţile propuse, mai mult decât atât, 

vin cu idei legate  de activitaţi, idei care ar putea fi puse în aplicare în şcoala altfel. 

Îmi aduc aminte cu mare drag, de prima ieşire în natură, în cadrul,,şcolii altfel”,  împreună cu elevii la 

care eram diriginte, clasa IX-F, cât de mult se plângeau, că drumul este lung, că îi dor picioarele, că nu au 

ce vedea în padurea în care ne propusesem să ajungem, dar după aceea, sincer, îmi tresalta inima de 

bucurie cand îi vedeam cât de tare se bucură, cum alergau, citind în privirea lor încântarea. 

O altă activitate, care iniţial a demarat destul de greu, dar pe  care de atunci, o desfasurăm an de an, a fost 

activitatea de ecologizare în zona orasului Titu, judeţul Dâmboviţa. 

Elevii spuneau că nu este treaba lor sa faca asta, că sunt oameni platiţi pentru asta, dar când le-am vorbit 

despre importanţa salvării naturii, despre puterea  exemplului, au înteles şi de atunci, chiar ei întreabă 

cand mai facem o astfel de activitate. 

Una din cele mai reuşite vizite, a fost la gradina zoologică din Târagovişte, unde iniţial,nu erau prea 

convinşi sa meargă, spuneau că sunt prea mari pentru o astfel de vizită, dar atat de mult le-a plăcut, ca a 

trebuit sa îi rog să plecăm, deoarece se făcuse prea târziu. 

Exemplele pot continua foarte mult timp, ,,Scoala altfel”, nu este un moft, nu este o povară, este o 

necesitate în paradigma schimbărilor din sistemul de educaţie din ţara noastră. 

Ea trebuie incurajată, trebuie sprijinită, este perioada de timp în care, barierele dintre profesori şi elevi 

dispar, stimulează în cel mai înalt grad creativitatea şi spiritul organizatoric  al elevilor. 
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Serbarile scolare – activitati extrascolare 
 

Prof. Marin Corina Mihaela 
Scoala Gimnaziala nr.1 sat Padureni 

Comuna Padureni, judetul Vaslui 
 

Pe parcursul activitatii la catedra fiecare cadru didactic a organizat o serbare scolara cu prilejul diferitelor 

evenimente. Desi privit din exterior pare foarte simplu, serbarea scolara cere multa implicare din partea 

organizatorilor si a elevilor. Aceste activitati trebuie sa fie momente de bucurie sufleteasca, prilej de 

manifestare nestingherita a valentelor narative ale copiilor in fata spectatorilor.Ele aduc un plus de 

valoare, aduc noi cunostinte si imbogatesc viata sufleteasca a tuturor participantilor. Serbarile aduc in 

prim plan cunostinte din toate disciplinele si le concentreaza pe arii mai largi. Invatarea presupune 

adaptarea la situatii noi a cunostintelor dobandite, iar serbarea face acest lucru avand un puternic caracter 

interdisciplinar. Implicarea cadrului didactic este foarte importanta, deoarece el trebuie sa coordoneze toti 

factorii implicati si sa asigure o buna desfasurare a activitatii. Selectarea textelor se va face adecvat 

varstei copiilor si nu a adultilor care asista; s-a intamplat ca elevii sa recite, sa cante texte pe care nu le 

inteleg sau  nu au fost adecvate varstei lor. Cadrul didactic trebuie sa organizeze in asa fel serbarea incat 

sa valorifice fiecarea participant si sa aduca in prim plan pe fiecare elev, dupa talentul sau. Serbarea 

contribuie la valorizarea fiecarui elev dar si a intregului colectiv prin dorinta de a obtine rezultate bune. 

Contactul cu cei care sunt in public trezeste in copii energii nebanuite, dorinta de a-si invinge timiditatea, 

le trezeste spiritul de initiativa si disciplinarea constienta. Prin serbari se actualizeaza toate cunostintele, 

se recita expresiv, se vorbeste corect, nuantat, expresiv, folosind o mimica si un ton adecvat. Cantecele, 

dansul, aduc in prim plan coordonarea cu ritmul cerut. Prin participarea la serbari scolare, colectivul de 

elevi se sudeaza, invata sa traiasca in grup, dezvoltand la copii dragostea pentru arta, gustul pentru 

traditii, obiceiuri, costume populare, pentru tot ce este frumos si traditional. Valorificarea traditiilor si 

obiceiurilor populare in cadrul serbarilor scolare duce la cunoasterea lor de catre copii. Cu acest prilej ii 

ajutam pe elevi sa inteleaga mesajul si continutul acestor obiceiuri si traditii, contribuind la pastrarea 

acestora. Serbarea aduce bucurie in fiecarea familie; uneori copiii duc mai departe traditiile sau 

obiceiurile pe care le invata pentru serbare: obiceiurile caprei, dansul ursului, colindul, paparudele, etc.  

Pentru ca reusita sa fie deplina se pot folosi si decoruri confectionate impreuna cu elevii, dar mai ales 

frumoasele costume populare. Ele trebuie sa fie pe masura elevilor, sa nu-i incomodeze astfel incat copiii 

sa se poata misca in voie in timpul activitatii. Parintii, fratii si bunicii trebuie sa plece acasa cu sufletul 

plin de bucurie de la orice serbare, dar in acelasi timp sa fi invatat si ceva nou. 

Joaca ,,micilor actori” trebuie sa fie o joaca ,,altfel”, o joaca a interpretarii diferitelor roluri, o joaca ce 

genereaza ,,altfel” de trairi. Pentru cadrele didactice, serbarea este o provocare de a se transforma in 

regizori. Orice serbare trebuie sa ramana, peste ani, in sufletul participantilor, fiind un prilej de amintiri 

frumoase. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE. BUNE PRACTICI ŞI MODELE 
EDUCAŢIONALE INCLUZIVE.TEMATICA - SĂRBĂTORILE DEPAȘTE 

 
SEREŢAN IONELA ADRIANA – PROFESOR 

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
SPECIAL CSEI NR.1 BISTRIŢA 

 
Activiţăţi extraşcolare realizate cu ocazia sărbătorilor de Paște, bune practici şi modele educaţionale 
incluzive realizate la grupa I preșcolari parteneriat educaţional “Grădinţa, eu şi familia mea” cerc “Mimă, 
pantomimă” parteneriat educaţional cu liceeni voluntari din cadrul Asociației Tineri pentru Comunitate 
Bistrița - săptămânal parteneriat educațional cu secția ,,Împrumut pentru copii” din cadrul Bibliotecii 
Județene ”George Coșbuc”Bistrița-Năsăud meloterapie în cadrul şcolii, sesiuni săptămânale. 
Parteneriat educaţional „Grădiniţa, eu şi familia mea” – desfășurat anual la grupa de preșcolari I 
dinCentrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița. 
Prin activităţile proiectului, grădiniţa recunoaşte şi accentuează rolul important al părinţilor în educaţia 
copiilor şi oferă oportunitatea de a colabora cu toate cadrele didactice de la această grupă de preşcolari, de 
a primi sfaturi de la educatori și alți specialiști din școală, de a se facilita înțelegerea importanței 
metodelor folosite în educaţia copilului, precum şi descoperirea unor metode noi. 
Obiectivele acestui parteneriat au fost: stimularea implicării membrilor familiilor în demersul 
educațional-recuperatoriu al copiilor prin participarea la activități desfășurate în școală, conștientizarea 
rolului școlii în evoluția parcursului personalizat al elevilor prin identificarea elementelor de progres ale 
copiilor, dobândirea unor deprinderi și abilități de relaționare cu copilul prin intermediul unor activități de 
dezvoltare a parentingului. 
În luna aprilie, părinţii şi copiii realizează ornamente pentru Paște și vopsesc împreună ouă. 
1. 
Cerc “Mimă, pantomimă” 
Pentru multe persoane cu nevoi speciale limbajul este dificil, iar situaţiile în care trebuie folosit poate 
reprezenta o ameninţare. Astfel, ştiind că limbajul primordial al omenirii este pantomima, am optat pentru 
un cerc în care elevii să poată exersa diferite tipuri de comunicare non-verbală (mimică, gestică şi 
pantomimă) şi verbală.  
Cuvintele pot fi înlocuite prin exerciţiul euritmic şi acest lucru poate constitui o experienţă mai accesibilă 
şi mai satisfacatoare pentru copii. Demonstraţiile frecvente trebuie însoţite de stimulare emoţională 
pozitivă, iar jocul, având ca scop organizarea învăţării ludice, trebuie adaptat la aptitudinile şi preferinţele 
copilului. Se facilitează astfel autocunoașterea, exprimarea Eu-lui, comunicarea şi dezvoltarea personală, 
dezvoltarea potenţialului sub toate aspectele: fizic, intelectual şi social, îmbunătăţirea coordonării, 
încrederii, independenţei şi cooperării prin activităţi în grup, se lucrează pe abilităţi şi aptitudini existente 
ceea ce duce la dezvoltarea încrederii în sine, se dinamizează procesele inconştiente şi se fac 
comprehensibile suscitând şi provocând verbalizarea. 
În luna sărbătorilor de Paște am selectat:       
Jocuri imitative - jocuri simple cu subiect din viata cotidiană 
  - jocuri de comunicare nonverbală (mimico - gestuală) 
Parteneriat educaţional cu liceeni voluntari din cadrul Asociației Tineri pentru Comunitate Bistrița  
Din dorința de a dezvolta abilități eficiente de gestionare a timpului liber, precum şi de a crea posibilităţi 
pentru activități recreative și de loisire, voluntarii Asociaţiei Tineri pentru Comunitate vin în sprijinul 
elevilor de la CSEI Nr.1 Bistrița cu scopul de a dezvolta unele abilităţi practice prin intermediul tehnicii 
origami şi a atelierelor de artterapie, aprofundând și completând cunoştinţele și deprinderile de abilitare 
manuală. 
  În luna aprilie, voluntarii împreună cu preșcolarii și  elevii implicați în proiect realizează obiecte de 
decor pentru sărbătoarea de Paște folosind tehnica origami și de reciclare a hârtiei. 
Parteneriat educațional cu secția ,,Împrumut pentru copii” din cadrul Bibliotecii Județene ”George 
Coșbuc” Bistrița-Năsăud 
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Prin intermediul acestui proiect încercăm să stimulăm interesul preșcolarilor și elevilor pentru carte,  prin 
participarea în comunitate la atelierele de lectură și creației. 
Bibliotecarele implicate înproiect au pregătitun atelier pentru decorat ouă de Paște, folosind tehnica 
șervețelului. 
2. 
Meloterapie în cadrul şcolii, sesiuni săptămânale 
Meloterapia este un ansamblu de metode psihoterapeutice care implicăparticiparea activă a preșcolarilor 
cu CES şi care se bazează pe lumea interioară a sunetelor. Este o experienţă curativă prin ascultarea 
sunetului şi a muzicii. Muzica are un efect liniştitor asupra noastră. Reduce tensiunile individuale şi 
interpersonale şi oferă calm și relaxare. 
Rolul muzicii ca terapie. În obiectivul terapeutic propriu zis, muzica este suport unor tehnici particulare 
de psihoterapie. Originalitatea acestor tehnici ţine de participarea terapeutului şi a pacienţilor la 
experiența emoţională, fie că este vorba despre o audiţie, fie în crearea unei lucrări muzicale improvizate. 
În cadrul unei activităţi muzicale prin joc, copiii explorează, cercetează câte sunete poate scoate un 
instrument, cercetarea lor este structurată pe schimbarea unui instrument cu altul. Preșcolarii devin 
motivaţi să experimenteze şi să învețe lucruri noi. 
Am implicat în cadrul acestui cerc toate cadrele didactice de la grupa de preșcolari, astfel încât sesiunile 
de meloterapie să se desfășoare eficient, iar beneficiile terapiei prin muzică să fie la cote ridicate pentru 
preșcolarii noștri. 
Pentru luna aprilie s-au ales cântece, poezii rimate, jocuri jocuri de mișcare cu text și cânt,care să poată fi 
acompaniate cu  intrumentele muzicale din cabinetul de meloterapie al școlii noastre.  
Bucuria din sufletele inocente ale copiilor trebuie păstrată și modelată cu măiestrie didactică. 
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Joiţa, E. (coordonator),  Ilie, V., Vlad, M., Frăsineanu, E., Pedagogie şi elemente de psihologie 
şcolară,Bucureşti,Editura Arves, 2003 
Fundaţia de Sprijin Comunitar România, Manual Impart,Ghid de muzică, artă, mişcare şi joc pentru copii 
şi adulţi instituţionalizaţi, Editura Euro-Print, 2002 
Gherguţ, A.,Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integrată, Bucureşti, 
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CÂTEVA CONSIDERAŢII  PRIVIND VALORILE  MORAL-CIVICE  
CULTIVATE  PRIN  ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

 
Prof. înv. primar Elisaveta Sericiuc 
Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava 

 
Dicţionarul de pedagogie defineşte VALOAREA ca fiind „un element fundamental al culturii”. Ea este 
privită ca „un fenomen intervenit în relaţia practică (s.n.) a omului cu lumea”. Şi continuă: „Prin valoare 
lucrurile, fenomenele, actele omului (s.n.) sunt ierarhizate, ordonate, (...) acceptate sau respinse, dorite 
sau nedorite.” 
Această definiţie a VALORII ne spune explicit că actele omului, cu referire expresă la actele 
comportamentale, fac şi ele obiectul unei ierarhizări valorice, raportate la o scară de valori moral-civice. 
Între aceste valori morale se înscriu: cinstea, modestia, corectitudinea,omenia, respectul, principialitatea, 
toleranţa etc. Toate aceste valori sunt esenţa unei componente principale a procesului instructiv-educativ 
şi anume educaţia morală, care are în vedere două aspecte: cultivarea relaţiilor individului cu semenii săi, 
pe de o parte, şi cu sine însuşi, pe de altă parte. 
Educaţia morală este puternic influenţată de morala societăţii în al cărei context se desfăşoară. Educaţie 
morală face, în primul rând, familia, care influenţează hotărâtor evoluţia morală a copilului. Educaţie 
morală face şi biserica, cu un impact mai mare sau mai mic, în funcţie de calitatea spirituală a individului.  
Educaţie morală face şi societatea, poate într-o măsură mai puţin pozitivă, dacă ne gândim la societatea 
modernă. Fără un filtru de selecţie care să ţină la distanţă falsele valori, cu greu ne putem gândi la o 
educaţie morală de succes. 
Dar valori moral-civice cultivă şi şcoala. Această instituţie îşi organizează demersurile într-un mod 
concertat, sistematic şi în perfectă corelaţie cu imperativele sociale. Alături de educaţia formală, care 
deţine ponderea, şcoala organizează şi activităţi de tip nonformal, respectiv extracurricular. Se constată că 
aceste tipuri de activităţi, prin varietatea lor, prin locaţia diferită de cea  a spaţiului tradiţional al clasei, 
prin faptul că permit o valorificare a disponibilităţilor elevilor şi nu îşi măsoară eficienţa printr-o evaluare 
rigidă, sunt foarte apreciate de elevi şi se bucură de o intensă  participare afectivă din partea lor. 
Pe acest fond puternic afectiv asigurat de activităţile extrcurriculare, se pot construi demersuri didactice 
eficiente şi din punctul de vedere al laturii moral-etice a educaţiei. Se pune întrebarea dacă această 
eficienţă se poate măsura şi cum anume. Un posibil şi realist standard de evaluare îl poate constitui  
observarea comportamentelor şi a atitudinilor micilor şcolari. Trebuie subliniat, însă, că la această vârstă 
copiii nu diferenţiază noţiunile morale pur teoretice de comportamentele morale şi nici nu ar putea-o face, 
dată fiind treapta de dezvoltare intelectual-afectivă pe care se situează. Pentru ei şi, din păcate şi  pentru 
adulţi uneori, a gândi moral este echivalent cu a acţiona moral. De aceea este importantă exersarea 
comportamentului moral, iar activităţile extracurriculare sunt un cadru perfect, mai puţin încorsetat, în 
care acest lucru se poate reliza în mod fericit. 
Tot în acest cadru, mai puţin formal decât lecţia, se poate exersa libertatea ca valoare civică democratică, 
într-o relaţie elev - învăţător mai lejeră. Acum se poate cultiva la copii un anumit simţ al măsurii în 
această relaţie, pentru că, aşa cum mai binele este duşmanul binelui, tot aşa o prea mare permisivitate a 
cadrului didactic poate compromite relaţia iremediabil. Horia Roman Patapievici este de părere că o 
anumită limită de distanţă între un profesor şi elevul său este protectivă şi pentru unul, şi pentru altul.  
Încercarea la care este supusă şcoala în zilele noastre este aceea de a pune ordine acolo unde familia nu o 
mai face pentru că nu ştie, sau nu poate, sau nu vrea să o facă. Când familia şi, adesea, societatea 
cultivă,de multe ori involuntar, ideea libertăţii absolute, fără reguli şi fără respect pentru semeni , rolul 
şcolii devine, mai mult decât altădată, vital în a stabili echilibrul între ce vreau şi ce am voie să fac. 
Condiţia esenţială a organizării unor activităţi extracurriculare eficiente şi sub raport educativ o reprezintă 
proiectarea lor în funcţie de vârstă şi de calitatea clasei. Nu ne vom aştepta la un comportament perfect 
etico-moral la o primă vizionare de spectacol de teatru la clasa pregătitoare. Chiar şi deplasarea în rând 
până la sala de spectacol poate pune  probleme de conduită morală. A respecta rândul, a nu se împinge 
sau înghesui, a nu jigni un coleg, iată tot atâtea prilejuri de a cultiva  respectul, ordinea, toleranţa la o  
simplă deplasare în grup. 
Vizionarea unui spectacol pretinde deja comportament de spectator civilizat. Răbdarea de a audia tot 
spectacolul şi respectul faţă de actori şi faţă de ceilalţi spectatori sunt doar două dintre calităţile morale 
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care se pot cultiva în acest cadru. De altfel, cultivarea răbdării într-un timp al lipsei acute de răbdare 
reprezintă o altă provocare la adresa şcolii. Fără a intra în pro-funzimea acestui subiect extrem de 
important pentru echilibrul interior al oricărui dascăl, dar şi al oricărui elev, poate e bine să amintim că 
atât de blamata activitate de tip frontal începe să fie privită din nou ca una din principalele metode de 
înţelegere mai eficientă a cunoştinţelor, pe fondul educării răbdării şi concentrării elevilor. Lucrul acesta 
îl recunosc chiar cei care au căutat de-a lungul ultimilor ani forme mai eficente de organizare a  
procesului didactic şi pe care şcoala românească le-a preluat „cu succes”. Aşadar, între activităţile 
didactice atât de novator integrate, activităţile de tip extraşcolar pot fi o posibilitate de educare simplă şi 
curată a copiilor.  
Excursia este, poate, cea mai complexă formă de activitate extracurriculară,care educă, dar şi probează 
existenţa valorilor morale.Ea poate fi privită ca o adevărată lecţie de viaţă, care îşi justifică existenţa prin 
câteva argumente antinomice solide: valoare instructivă dar şi formativă, participare individuală dar şi 
colectivă, paralelă teorie-practică. A învăţa şi altfel, nu doar din cărţi, scriind în caiete şi stând în bancă, 
este o provocare pe care toţi, elevi şi dascăli, o acceptă cu emoţie şi curiozitate. În timpul excursiei, 
copilul primeşte informaţii noi şi le consolidează pe cele deja asimilate. Tot excursia îi oferă cadru şi 
posibilităţi de educare, declanşează trăiri individuale, dar şi emoţii colective, care sporesc bogăţia 
sufletească a fiecăruia în parte şi a tuturor. A merge „la locul faptei”, a putea spune „am văzut cu ochii 
mei”, a căpăta certitudini, iată câteva puncte care fac din excursie cea mai complexă lecţie pe viu. Se 
poate spune că excursia este o lecţie despre valoare şi respect, despre relaţii şi emoţii, despre bucuria 
trăirii şi trăirea bucuriei alături de semenii tăi. 
Calitatea de excursionist impune respectarea unor reguli care fac apel la valori moral-civice precum: 
omenia, bunătatea, toleranţa, respectul (faţă de colegi, învăţător, natură, faţă de creaţia materială şi 
spirituală a înaintaşilor). Dărnicia, generozitatea, cinstea şi încă multe altele sunt virtuţi la care se poate 
face apel în decursul unei atât de cuprinzătoare activităţi cum este excursia. 
Am ales trei dintre cele mai frecvente tipuri de activităţi extracurriculare, dar exemplele pot continua cu o 
largă paletă de alte forme valoroase din punct de vedere educativ. Sunt    doar câteva considerente pentru 
care activitatea extracurriculară poate constitui un cadru favorabil şi necesar de cultivare a valorilor 
moral-civice la şcolarii mici. 
Drept încheiere, simt nevoia să fac o precizare: ideile atinse în acest material pot părea atât de evident 
normale, încât s-ar putea crede că nici nu mai e nevoie să le avem în vedere. Sunt atât de multe alte 
provocări inedite care se cer parcă experimentate! Adevărat, dar să nu uităm ABC-ul meseriei noastre, 
care cândva se aşeza pe temeiuri rostuite în timp de dascăli înţelepţi şi răbdători cu ritmul copilului, cu 
mintea şi cu sufletul lui fraged . Oare câţi dintre noi se mai gândesc la aceste lucruri...banale? 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
Prof. înv.preşcolar, Şeucaliuc Veronica 

Şcoala Gimnazială nr.1 Cândeşti, Botoşani 
 

Un rol important în activitatea educaţională îl au activităţile extraşcolare.Trecem o perioadă în care totul 
se dezvoltă continuu şi trăim într-o lume care e într-o permanentă schimbare şi evoluţie.Pentru a 
îmbunătăţi rezultatele şcolare, din ce în ce mai multe sisteme educaţionale îmbină activităţile didactice cu 
activităţile distractive.Aceste activităţi îşi au rolul şi locul lor bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.Rolul grădiniţei este de a transmite valori culturale, istorice şi sociale iar rolul educatoarelor 
este de a-i implica pe copii în diverse activităţi care să corespundă cerinţelor societăţii de astăzi. 
Eficienţa educaţiei în grădiniţa de astăzi depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor.Finalităţile educaţionale impun îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extraşcolare, iar 
parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.Activităţile 
extraşcolare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, 
sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 
Îmbinarea activităţilor şcolare cu cele extraşcolare are numeroase valenţe formative, deoarece acestea 
permit manifestarea imaginaţiei şi creativităţii copilului preşcolar. Serbările reprezintă un necesar izvor de 
satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică 
la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din 
dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai 
frumoasă, mai plină de sens.Prin interpretarea unor roluri la serbările de Crăciun, 8 martie, sfârşit de an 
şcolar, 1 iunie, sau prin realizarea unor expoziţii de desene cu diferite ocazii, preşcolarii îşi pot manifesta 
imaginaţia şi creativitatea.De asemenea,serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua 
recoltei, Sf. Nicolae, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua Europei, Carnaval; serbarea fiind modalitatea 
eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii copiilor. 
Activităţile extraşcolare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o 
grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe. Aceste activităţi le oferă 
destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: 
sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; aniversarea zilei de 
naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; vizionarea în grup a unor 
spectacole la teatrul de păpuşi; vizitarea centrului de plasament; excursii; plimbări în parc; vizită la 
diferite muzee, grădină zoologică, botanică. Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extraşcolară, în grădiniţe, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei, îl pun pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea lor deosebită rezidă în faptul că ele constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 
Spectacolele de teatru pot constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de 
plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de 
copii, distractive sau sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează 
completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: 
muzică, sport, poezie, pictură, etc.La această vârstă, o astfel de activitate este strâns legată de activităţile 
desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare 
grijă trebuie acordată particularităţilor de vârstă şi celor individuale ale copilului. 
Jocul este o activitate recreativ-instructivă, prilej de activizare şi dezvoltarea a creativităţii şi imaginaţiei. 
În joc copilul dă frâu liber imaginaţiei. Formele creative ale imaginaţiei şi ale memoriei preşcolarului sunt 
stimulate de joc şi fabulaţie, de povestire şi compunere, de activităţi practice şi muzicale, de contactul cu 
natura şi de activităţile de muncă.Activităţile extraşcolare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie 
interesat de  activităţile propuse.În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor, în mod sistematic şi 
organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se 
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astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. Interpretând diferite 
roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai 
importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor 
proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un 
pronunţat caracter activ–participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi 
să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri.  
Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea intelectuală. 
În concluzie putem spune că activităţile extraşcolare sunt o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia oricare cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie atât în modul de realizare al activităţilor 
căt şi în relaţiile cu preşcolarii, asigurănd o atmosferă  relaxantă care să permită stimularea creativă şi să îi 
înveţe pe cei mici să trăiască în grup şi să aparţină unui grup.Consider că trebuie să încercăm să îi 
atragem pe copii să participe la activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda.Aceste 
activităţi extraşcolare sunt atractive şi îi determină pe copii să participe cu plăcere. 
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BUCURIILE IEPURAŞULUI 
Activități extrașcolare în Şcoala Altfel  -aprilie 2019 

 
Prof. SFETCU MARIA 

Şcoala Gimnazială ,,Emil Racoviţă’’ , Bucureşti 
 

       Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare constituie un mediu formator mai atractiv, în afara 
contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin 
observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. Activitățile 
extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, ajută elevii la formarea 
unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități 
practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme.   Aria de desfășurare a acestora e 
greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de 
învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, 
activități sportive, legate de protecția mediului etc.  înglobează activitățile organizate de școală în afara 
mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate. 
         Poarta Sărutului- Târgu Jiu                             Mănăstirea Tismana 

           
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le 
orizontul cultural-artistic. 
O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Scopul activităților 
extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
Catedrala Romano-Catolica, Orşova                                      Chipul lui Decebal 

                
Ȋn cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale , copiii se confruntă cu realitatea şi 
percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice.  
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Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul 
de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. Acestea le ofera destindere, încredere, 
recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 
Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  
Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi 
cunoştinţe. Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 
prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 
Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 
respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 
În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de 
formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și 
mai accesibili  sufletelor acestora. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau 
strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. 
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PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE 

 
Prof. înv. preșcolar: SICA LILIANA 

Grădinița PP 38, Timișoara 
Jud. Timiș 

 
Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu anumite 
obiective ce inspiră şi provoacă copilul, atât pentrusuccesul lui educaţional, cât şi pentru cel din viaţa 
de zi cu zi. Aceste activități au o valoare importantă pentru dezvoltarea socială a educabilului, dar şi 
pentru cea personală. Activităţile specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi dar ele 
nu valorizează la maxim competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în 
echipă, iniţierea şi implemetarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a modului 
cum să înveţi etc.  
Proiectarea activităţilor extracurriculare se desfăşoară în mai multe etape: 
1. Selectarea finalităţilor, scopurilor şi obiectivelor ce se doresc a fi atinse prin procesul de implementare 
a activităţilor extracurriculare. 
2. Alegerea experienţelor extracurriculare necesare atingerii finalităţilor educaţionale, planificate şi 
organizate în prealabil, conform caracteristicilor situaţiei educaţionale, finalităţilor urmărite, 
conţinuturilor curriculare, dar mai ales, particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor. 
3. Alegerea conţinuturilor prin intermediul cărora este oferită experienţa de învăţare, conform unor criterii 
de selecţie mai puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă, centrate pe nevoile şi interesele educabililor. 
4. Organizarea şi integrarea experienţelor şi conţinuturilor în activităţi specifice cu caracter 
extracurricular şi anticiparea modalităţilor generale de realizare a acestor douăaspecte, ca şi repere 
orientative pentru munca efectivă a cadrelor didactice. 
5. Evaluarea eficacităţii tuturor aspectelor din fazele anterioare, ca necesitate pentrueficientizarea 
şi optimizarea activităţilor extracurriculare.  
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Copiii participă la acest gen de activități într-o atmosferă de voie bună. 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic 
trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el însuşi în primul rând o atitudine creatoare, atât în modul de 
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a copiilor. 
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Rolul activitățiilor extracurriculare 
în formarea personalităţii preşcolarilor 

 
Prof. Înv. Preșc. Sicoe Ioana Maria 

Grădinița cu P.P. Piticot, Cîmpeni, jud. Alba 
 

   Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare 
cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit 
manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi 
manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, 
sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi 
cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria 
şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de 
gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte 
să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare 
socială. Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un 
nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul 
activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe 
planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei 
grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 
Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi 
urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-
un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa 
trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. Dintre activităţile pe care le-am 
desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, 
finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, Smarty, 
activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 
Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii. 
În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie 
interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi 
organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se 
astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta roluri. Interpretând diferite 
roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai 
importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor 
proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un 
pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi 
să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 
Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, 
sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această 
societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de 
îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original 
personalitate. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor 
să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente 
devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii 
de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, 
interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost 
ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului 
popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 
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Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile 
populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin 
interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind astfel un strop 
de tradiţie. Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort 
suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să 
se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. 
Nolte). 
În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, deoarece 
actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de cunoaştere fiind 
atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv 
educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi 
bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul 
activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul 
pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 
Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi 
cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi 
extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi 
determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor 
indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul 
activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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APPRENDRE LE FRANCAIS A L’ECOLE AVEC L’ORDINATEUR 
 

Profesor :SIGARTĂU  Mariana  Liceul Tehnologic ,, Francisc Neuman” 
 

Dans l’apprentissage et l’enseignement d’une langue étrangère, nous ne pouvons pas ignorer le rôle des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication(TICE).Il s’agira donc de les intégrer dans 
les différents contextes (auto-apprentissage, enseignement à distance, la salle multimédia ou la classe 
traditionnelle) et comprendre aussi leurs limites et leurs potentialités. 
L’ordinateur et les ressources multimédia constituent des outils incontournables pour les nouveaux enjeux 
didactiques. Les relations entre l’enseignant et les apprenants doivent s’adapter à ce processus de 
changement où de nouveaux rôles sont à développer, sinon à inventer. 
L’apprenant, plus motivé par cet entourage interactif, doit en même temps maîtriser des techniques et 
savoir s’orienter dans les réseaux de l’information et de la communication (recherche des ressources, 
réaliser des tâches, créer des documents).L’enseignant devient ainsi un guide et un médiateur qui 
accompagne dans la recherche, participe à la découverte et s’implique autant dans la création que dans 
l’évaluation du travail réalisé. 
Apprendre et enseigner avec Internet et les TICE ouvrent de nouveaux horizons dans la pédagogie d’une 
langue étrangère.L’acquisition de capacités techniques et linguistiques doit se poursuivre dans le dialogue 
avec d’autres internautes et d’autres cultures, pour contribuer à la nouvelle construction des savoirs, ainsi 
qu’au développement de « l’intelligence collective ». 
 
QUELQUES RAISONS D’UTILISER L’INFORMATIQUE : 
                    
L’outil informatique n’est rien d’autre qu’un média particulier, au même titre que le tableau noir ou blanc, 
le rétro-projecteur, la cassette vidéo...Mais c’est un média qui possède deux particularités essentielles : 
d’une part, il a un statut ludique accompagné d’une forte valorisation sociale, ce qui, en termes de 
motivation, est essentiel ; 
 
d’autre part, il offre des possibilités de manipulation du texte qu’aucun autre média ne possède. 
Pour que ce travail puisse présenter ses avantages, il faut aussi comprendre deux choses : 
pour s’y mettre, ne pas chercher la difficulté, mais tout simplement travailler d’abord avec un logiciel de 
texte ou manipuler un logiciel de lecture... 
nos difficultés d’appréhension de l’outil sont d’abord liées à notre culture non-informatique : dans sa 
phase de développement, l’individu(donc les élèves) s’approprie facilement la technique de l’outil. 
 
Il y  a des situations quand les professeurs posent la question suivante aux élevés : 
L’ordinateur peut-il remplacer le professeur ? 
Voilà quelques opinions donnent de quelques élevés. 
Je suis contre les ordinateurs à la place des profs. Je pense qu'un ordinateur ne peut pas s'occuper des 
élèves comme un prof. Les professeurs peuvent parler avec les jeunes et ils peuvent mieux aborder leurs 
problèmes. Un ordinateur fait seulement ce qu'une autre personne lui dit et fait les devoirs qu'il doit faire. 
Et je ne pense pas qu'un élève veuille parler avec une machine sur certains thèmes. Peut-être que les 
jeunes n'écoutent pas ce que l'ordinateur leur dit. 
 
Je suis sûre que les ordinateurs ne pourront jamais contrôler les élèves. Dans les classes il y aura toujours 
du bruit et dans cette atmosphère on ne peut rien apprendre. C'est pourquoi je pense que les profs peuvent 
mieux que les ordinateurs faire comprendre     . 
 
Je pense que pour les enfants handicapés ou très énervés il est mieux d'avoir un ordinateur à la place d'un 
prof. 
Ils peuvent répartir leur travail indépendamment et ils ont autant de temps qu'ils veulent. Ils apprennent 
aussi travailler avec un ordinateur et c'est très important pour leur futur métier. Quand ils travaillent avec 
un ordinateur il n'y a pas de problèmes avec d'autres élèves ou avec des profs qui n'acceptent pas les 
enfants. 
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En utilisant l'auto-contrôle les enfants n'ont pas honte s'ils ont obtenu un mauvais résultat. 
Si le programme est très intéressant ou très captivant les élèves très intelligents travailleront avec 
beaucoup de plaisir. C'est aussi très bien d'avoir un ordinateur à la place des profs pour les enfants qui ont 
un voyage très long pour aller à l'école. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 
Prof. înv.primar Sîia Ana - Roxana 

Şcoala Gimnazială Scundu 
  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil 
de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura.Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm școala cu viața. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie 
prezentate în mod echilibrat cu momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 
deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun 
de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului primar–
pregătirea copilului pentru viață. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Exemple de activități extrașcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârțesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecțiilor. Excursiile si taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor 
copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, 
cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au 
creat opera de artă. Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Serbările şi festivităţile  
marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de vedere educativ importanţa acestor 
activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în atmosfera sărbătorească instalată cu acest 
prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă elevilor răsplata primită după 
muncă, şi de asemenea  rol de motivare. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a 
unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să 
trăiască momente înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la 
toate evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ 
responsabil și valoros pentru societate. 
Bibliografie: 
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Activitățile extracurriculare-dimensiune a procesului de învăţare permanentă 
 

Violeta Silaghi 
Școala Gimnazială,,Grigore Herinean”Galații-Bistriței 

Jud:Bistrița-Năsăud 
 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite să susţină 
în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter complementar 
activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul 
pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, cu rol de „curriculum 
suplimentar”. 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot participa 
elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi 
educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. Implicarea elevilor în activităţi 
extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare 
era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. 
Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime 
liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica 
valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 
În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot cunoaște 
realizări ale semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit și au creat 
opere de artă. Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de comunicare şi 
interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care elevul îşi manifestă 
interesul. De asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de a oferta în forme variate 
cunoaşterea directă a realităţilor înconjurătoare printr-un program de activităţi organizat, dar flexibil şi 
adaptabil nevoilor educabililor vizaţi. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl 
cuprinde, serbarea şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea 
evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică 
străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte.  
-Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, 
artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze diferite aspecte, să 
confecţioneze modele variate. Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. 
Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, 
se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În 
cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 
ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite 
civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de 
investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, 
biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea cognitivă, relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele 
de învăţare din activităţile extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la 
clasă, motiv pentru care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi 
încurajată în permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor 
extracurriculare în activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a 
elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. 
Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. La rândul lor, cadrele didactice sunt 
observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extracurriculare pentru învăţare. Ei sunt cei care se implică 
în mod direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare, dar sunt şi cei care pot observa 
imediat impactul pe care aceste activităţi îl are la nivelul elevilor. 
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Activităţile extracurriculare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat: se desfăşoară cu elevii 
şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii fiind categoriile din afara spaţiului 
şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. Schimburile interşcoli, invitaţia unor specialişti din diferite 
domenii, atragerea reprezentanţilor ONG- urilor în activităţile extraşcolare le face cu mult mai atractive şi 
mai profitabile pentru toţi cei implicaţi. 
Succesul acestor activităţi depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii 
abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu 
experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată. 
Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri singura 
instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de provocări. 
Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice pentru a răspunde 
nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest context, activităţile 
extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. Studii de specialitate 
subliniază rolul acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui climat şcolar 
prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării. 
Legislaţia educaţională românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-a lungul 
întregii vieţi şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al activităţilor extracurriculare. 
Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a curriculumului 
formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” şi să îi facă pe elevi să 
trăiască „bucuria de a învăţa”. 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările 
fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia 
depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric 
comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar 
dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa 
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
Bibliografie: 
Cernea, Maria, "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în “ 
Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti; 
Crăciunescu, Nedelea, "Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti; 
D. Ionescu, R. Popescu, „Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de competenţe cheie la 
copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012; 
Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
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Rolul  activităților  extrașcolare  în  procesul educațional  
 Bucuriile   iepurașului 

 
Școala Gimnazială “Geo Bogza” 

București, sector 1 
Pescaru Valeria, Silberman Narcisa 

 
În ultimii ani, devine tot mai pregnantă necesitatea educației extracurriculare în învățământul 
preuniversitar românesc, mai ales că idealul educațional vizează dezvoltarea liberă, integrală și 
armonioasă a individualității umane, formarea personalității creative și autonome. Educația non-formală 
are un rol și un loc foarte bine stabilit în formarea personalității copiilor de mâine. Acest lucru îl afirmă și 
Maria Montessori în lucrarea “Descoperirea copilului” : “Să nu-i educăm pe copii noștri pentru lumea de 
azi.(...) Atunci să îi învățăm să se adapteze.” 
Se știe că există un potențial intelectual uriaș  reprezentat de inteligență și creativitate care, dacă este pus 
în valoare, poate asigura progresul social uman. În acest sens, școala contemporană are un rol bine 
determinat, fiind centrată pe elev. Învățământul are misiunea de  a-i forma pe copii din punct de vedere 
fizic, dar și socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai ușoară. Nu este suficient ca elevii să învețe 
mult pentru a avea rezultate foarte bune și pentru a promova. Este necesar ca ei să se poată exprima liber, 
să poată crea, să fie conștienţi de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. 
Cercetările au scos în evidență faptul că învățarea activă este cea care duce la dezvoltarea psihică, 
autentică a elevului, respectiv la o învățare eficientă. Educația non-formală devine astfel o componentă 
importantă în acest demers, iar, la rândul lor, activitățile extrașcolare  oferă cele mai eficiente metode de 
formare a caracterului copilului încă din clasele primare. Datorită caracterului lor activ-participativ și a 
faptului că facilitează integrarea eficientă și rapidă a elevilor în colectivitate, acestea au un rol foarte 
important. Implicându-se în aceste activități, elevii trăiesc intens ceea ce fac și își îmbogățesc imaginația 
creatoare și sfera cunoștinelor, își formează astfel “imaginea de sine” care este esențială în succesul 
școlar. Scopul acestor activități este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru 
activități socio-culturale, a sentimentelor patriotice și a celor religioase. 
Între activitățile extrașcolare, la mare înălțime se regăsesc cele care vizează educația fizică (competiții 
sportive, excursii, drumeții, concursuri) și educația rutieră ( concursul “Educația rutieră – educație pentru 
viață”). O altă dimensiune importantă a personalității elevilor o reprezintă educația religioasă și educația 
moral-civică. Aceasta din urmă stimulează implicarea copiilor în promovarea valorilor și principiilor etice 
(dreptate, toleranță, pace, respect, prietenie  etc). În vederea atingerii acestor obiective se pot desfășura 
diverse activități precum vizite, excursii, activități voluntare, acțiuni de petrecere a timpului liber în grup. 
Deosebit de importantă este și educația pentru mediu și sănătate a elevilor. Se realizează în cadrul unor 
concursuri de educație ecologică și protecția mediului, activități de ecologizare a localității în care trăiesc 
și învață. În ceea ce priveşte educația religioasă, ea este o componentă extrem de importantă a 
personalității umane și, deci, reprezintă unul din obiectivele educației non-formale. Elevii își însușesc 
cultura religioasă și se formează în spiritul moralei creștine prin diverse activități cu caracter religios. 
Între acestea se numără serbarea celor mai importante sărbători creștine din calendarul ortodox. Este 
vorba de sărbătorile de Crăciun și de cele Pascale. Un impact mare în formarea trăsăturilor pozitive de 
caracter (cinste, onestitate, omenie, solidaritate, respect etc)  îl au activitățile precum participarea la 
concursuri de iconografie pe sticlă, vizitarea târgurilor de Paște care reînvie tradițiile românești, vizite la 
biserici și participarea la slujbele speciale.  
 În acest sens, elevii pot realize, în cadrul săptămânii Școala Altfel și nu numai, activități de pictură  cu 
tematici Pascale sau religioase (iepurași, ouă încondeiate, icoane ce reprezintă diferiți sfinți sau imagini 
ortodoxe ale sărbătorii de Paște). Se pot organiza expoziții în cadrul școlii cu icoanele sau obiectele 
obținute. Pe lângă acestea, se mai pot organiza activități practice în cadrul cărora să confecționeze diferite 
obiecte specifice sărbătorii  care se apropie (felicitări, ouă pictate pe lemn, polistiren expandat sau chiar 
pe coajă de ou, cruciulițe, lumânări în borcane de sticlă, colaje din materiale diverse etc). 
Activitățile extracurriculare , ca parte componenetă a educației non-formale, contribuie la formarea și 
dezvoltarea complexă a personalității elevilor din toate punctele de vedere, pregătindu-i pe aceștia pentru 
viață. 
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“Rolul activităţilor extrașcolare în procesul educațional” 

 
Prof.învăț.preșcolar  : Silea Cristina 

 
Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. Prin activităţile extrașcolare, educaţia urmăreşte identificarea şi 
cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum 
şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o 
atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   
şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual. 
Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util  şi   
de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile extracurriculare obiectivele 
instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative. 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   spectacole   
imprimă   copilului   un   anumit   comportament,   o   ţinută   adecvată   situaţiei, declanşează anumite 
sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.   
Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, 
să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma 
convingeri durabile. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei 
slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi.   
Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic 
obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor   şi   
resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

 
Prof. înv. preșcolar : Enaru Silvia 

Școala Gimnazială Nr.1 Stoenești - G.P.N.  Bădeni 
 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, 
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi 
bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. Realizarea acestor activități presupune alegerea din timp a 
materialului de către cadrul didactic,abordarea creatoare a temelor de către acesta și nu în ultimul rând 
,măiestrie pedagogică și dragoste pentru copii. În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările 
organizate de scoală,cu obiective educative și recreative,care se desfășoară în afara programului școlar. 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în 
şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl 
pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea 
constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la 
afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă 
intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la 
cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate 
formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere,.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, 
al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile 
sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot 
ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .Ca educatoare, 
trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să 
organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: 
 curăţarea        
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EXCURSIA– MIJLOC DE CUNOAŞTERE ŞI DE RELAXARE 
 

Prof. înv. primar Sim Diana-Camelia 
Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu 

 
Excursiile oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se 
prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi case de creaţie artistică, asupra unor 
momente legate de trecutul istoric, de viaţă şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
naţionale şi universale, asupra relaţiilor dintre oameni şi a rezultatelor concrete ale muncii lor. Ele au 
menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi a desăvârşi ceea ce elevii au acumulat în cadrul 
lecţiilor. Conţinutul lor diferă în funcţie şi obiectul de învăţământ.  
Excursia este una din activităţile extraşcolare frecvent folosită pentru cunoaşterea trecutului local, 
naţional şi chiar a unor zone de pe diverse meridiane ale globului pe bază de experienţă directă. 
Deosebit de eficace, excursia cu caracter istoric se poate organiza în toate localităţile ţării, pentru că nu 
există palmă de pământ românesc care să nu aibă mărturii ale trecutului dintre cele mai semnificative. 
Excursia, temeinic organizată şi pregătită, creează o atmosferă deosebit de favorabilă instrucţiei, 
educaţiei, formării complete a personalităţii elevului. 
Preferinţa pentru excursie, participarea lor masivă, sunt argumente suficiente pentru a demonstra că elevii 
sunt însetaţi de a cunoaşte cât mai multe lucruri noi în mod direct, că se simt deosebit de satisfăcuţi şi 
bucuroşi de a-şi petrece timpul în mijlocul frumuseţilor naturii, că trăiesc simţiri dintre cele mai intense în 
contactul direct cu tezaurul de valori al înaintaşilor, că, în acest cadru, prieteniile şi colegialitatea cunosc 
noi dimensiuni. 
Totodată, excursia dezvoltă încrederea în marile posibilităţi ale omului, formează conştiinţa răspunderii şi 
demnităţii umane. 
Excursiile pot fi clasificate ţinând seama de mai multe criterii: 
1)După sezonul în care se organizează avem: excursia de iarnă, excursia de primăvară, excursia de vară, 
excursia de toamnă. 
2)După mijloacele de transport: pot fi grupate în drumeţii  sau cu trenul, cu autocarul, cu bicicletele etc.         
3)  După loc şi durată excursiile pot fi: locale (2 – 3 ore); pe o durată mai mare şi pe un traseu mai lung, 
depăşind graniţele judeţului. 
4)După obiectivul general şi după obiectivele concrete: 
excursiile – lecţie, care îşi propun dobândirea de cunoştinţe, aprofundarea cunoştinţelor, sistematizarea, 
recapitularea şi evaluarea cunoştinţelor (premergătoare unei teme, în timpul desfăşurării ei sau finale); 
excursiile cu caracter sportiv şi recreativ;   
excursii după treptele de învăţământ, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor participanţi: 
în clasele primare, excursiile au un caracter intuitiv, în cadrul cărora se îmbină cunoaşterea perceptivă cu 
cunoaşterea raţională; 
în clasele gimnaziale, când se aprofundează, se sistematizează şi se îmbogăţesc cunoştinţele, priceperile şi 
deprinderile elevilor; 
în clasele liceale, când se recapitulează, se apreciază şi se corelează cunoştinţele de istorie cu cele de la 
alte discipline de învăţământ; 
Activitatea turistică, atât de plăcută copiilor, este strâns legată de specificul lor de vârstă, este încărcată cu 
numeroase valenţe educative: pe lângă fortificarea biologică a organismului, ea contribuie la fortificarea 
morală, cultivând înalte trăsături de caracter. 
La vârsta copilăriei, vârstă a „descoperirii lumii”, cunoaşterea patriei ocupă un loc extrem de important. 
Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii în contact direct cu natura şi cu 
frumuseţile patriei, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează necontenit. Se ştie foarte bine că 
nu-ţi poţi iubi patria cu adevărat dacă nu o cunoşti pe deplin şi nemijlocit. Acesta poate fi cu adevărat 
rolul primordial al excursiilor. 
Excursiile (uni- şi pluritematice) sunt de mai lungă durată şi includ, de obicei, deplasări în alte localităţi. 
Avantajele acestor forme de organizare ale instruirii sunt: contactul cu realitatea, cu viaţa, observarea şi 
studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale. Elevii sunt familiarizaţi cu problemele, îşi 
completează şi îşi îmbogăţesc cunoştinţele, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi convingeri. 
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În organizarea unor excursii tematice trebuie să se ţină seama de : 
să se asigure condiţii de călătorie decente, condiţii de cazare acceptabile (dacă excursia durează mai multe 
zile); 
să se creeze o atmosferă de grup agreabilă, cu atitudini de interes comun, să nu se neglijeze timpul afectat 
distracţiei; 
participanţii la excursie să fie deprinşi pentru a întreţine jurnale de însemnări; 
întregul grup să fie pregătit pentru receptarea informaţiilor şi pentru trăirea impresiilor; 
în timpul excursiilor sau ulterior se vor face comentarii pentru a se integra noile cunoştinţe şi impresii în 
propria experienţă. 
Pe parcursul ultimilor trei ani de când conduc activitatea aceleiaşi clase, dar şi la seriile trecute, am 
pregătit şi organizat mai multe excursii tematice, literare, istorice, culturale.  
 
PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARǍ 
 
Itinerariul excursiei: SIBIU – RM VÂLCEA-CURTEA DE ARGEŞ-VIDRARU-CETATEA POENARI 
şi retur  
Data  : 16 iunie 2019 ( plecare din faţa şcolii la ora 7:00 – întoarcere în faţa şcolii la 21:00) 
Participanţi : 49  elevi ai claselor: a IV-a A şi a-IV-a B 
Organizatori : 
Colaboratori:   
Motivaţie: organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a petrece 
împreună  timpul liber, desfăsurând activităţi recreative şi instructive 
Scop:  
- familiarizarea elevilor cu zonele de relief pe care le vor străbate; 
- cunoaşterea condiţiilor de mediu, floră şi faună, precum şi adaptarea acestora la mediu; 
- formarea deprinderii de studiu microclimatic al zonei geografice Argeş; 
-cunoaşterea unor obiective turistice; 
- exersarea deprinderilor de învăţare prin cooperare, de comportare civilizată în locuri publice. 
 
Obiective:  
           Vizitarea unor obiective turistice: Curtea de Argeş ( Mănăstirea Curtea de Argeş,    Curtea 
Domnească, Fântâna Meşterului Manole); Barajul Vidraru; Cetatea Poenari; Casa Anton Pann Rm. 
Vâlcea 
          Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii; 
Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie, 
stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării; 
Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între membrii 
grupului; 
Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant. 
Pregătirea excursiei: 
         Contactarea  transportatorului ; 
Stabilirea itinerariului şi a obiectivelor; 
Colaborarea cu părinţii; 
Colaborarea cu conducerea unităţii de învăţământ pentru avizarea excursiei ;  
Prelucrarea unui  regulament de desfăşurare şi întocmirea procesului verbal de respectare a normelor de 
securitate pe tot parcursul excursiei. 
Aplicaţii practice:  
-observarea fiecărei unităţi de relief şi notarea aspectelor specifice; 
-compararea microformelor de relief întâlnite( câmpie, deal, munte); 
-identificarea unor caracteristici ale localităţilor văzute pe traseu (sat de câmpie/ deal/ munte, municipiul 
Piteşti, oraşul Curtea-de-Argeş); 
-studiul vegetaţiei de pădure; 
-realizarea unor fotografii cu peisaje din natură; desene, colecţii de plante sau roci.  
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Programul excursiei: 13iunie 2010 
7:00 – plecare din faţa şcolii; 
9:00 – casa Anton Pann, Rm. Vâlcea 
11:00- 13:00 – Curtea de Argeş ( Mănăstirea Curtea de Argeş, Curtea Domnească, Fantana Meşterului 
Manole); 
13:00 –13:30 picnic; 
14:00 -15:00  Barajul Vidraru ( vizitare, plimbare cu vaporaşul); 
15:30-17:00 Cetatea Poenari; 
21:00- sosire în Sibiu 
Valorificarea achiziţiilor  rezultate în urma desfăşurării excursiei: 
Întocmirea unui album  cu fotografii; 
Întocmirea şi completarea unor colecţii cu obiectivele vizitate; 
Realizarea unei prezentări Power Point; 
Iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte excursii. 
La cunoştinţele acumulate , observaţiile făcute în excursie fac apel ori de câte ori este nevoie în  
predarea noţiunilor de geografie, ştiinţe, istorie, în acest an şcolar, când elevii mei sunt clasa a-IV-a. 
Excursiile şi drumeţiile sunt deci un mijloc prin care copiii intuiesc şi preţuiesc valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru, formează conduite şi norme eco-civice. 
Intrând în contact direct şi nemijlocit cu natura, simţindu-i pulsul şi observându-i frumuseţile, dar şi 
neajunsurile create uneori chiar de om, copiii devin prieteni ai naturii, iar mai târziu, adulţi fiind, se 
transformă în protectorii ei.  
Organizând cu elevii asemenea activităţi extraşcolare, avem posibilitatea de a contribui la dezvoltarea 
personalităţii armonioase a acestora, la dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi aptitudinilor copiilor.   
Activităţile turistice sunt apreciate de către copii, dar şi de către cadre didactice, deoarece sunt 
caracterizate de optimism şi umor şi urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 
învăţământ.  De asemenea, toate aceste activităţi au un caracter colectiv, care conduce la strângerea 
legăturii între copii şi îi învaţă să trăiască în grup, oferindu-ne o viitoare generaţie sociabilă, deschisă, 
comunicativă. 
 
BIBLIOGRAFIE   SELECTIVĂ 
Ionescu, M., Radu, I., (coord.), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj, 2001. 
Noveanu, E., Metodologia cercetării în educaţie, Note de curs, Universitatea din Bucureşti, 1994. 
Tomşa, G., Orientarea şi dezvoltarea carierei de elevi, Viaţa Românească, Bucureşti, 1999. 
Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1998 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Prof. SIMINA SIMONA 
Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva, Jud. Hunedoara 

 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.”- J. Bruner. 
 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională importantă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze 
un feedback pozitiv.  
Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite, creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta 
educaţională, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare.  
Prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un 
caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă cu însufleţire la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 
Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează copiii  în activităţi cât mai variate şi 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul școlar; ajută la dezvoltarea încrederii în sine, a capacităţii de control a emoţiilor în situaţii mai 
deosebite, la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă; descurajează practicile de 
speculare sau de învăţare doar pentru calificativ/notă. 
Activitățile extrașcolare vizează, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-învățare. 
Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, 
vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități 
sportive, legate de protecția mediului etc.  
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-
le orizontul cultural-artistic. În derularea acestor activități elevii, pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.  
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea   comportamentală 
 
Bibliografie: 
Ţîru C. Maria  - ”Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca, 2007 
Cernea, Maria – ”Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ”, în   
Învăţământul primar  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
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ROLUL FORMATIV AL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 

Prof. Pinghireac Simina-Elena 
Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, județul Botoșani 

 
            „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 
expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 
John Amos Comenius 
 
Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, acest proces 
realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune accent pe dezvoltarea 
individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în societate. Ea poate fi de mai 
multe tipuri : educație formală, care are loc într-un cadru instituționalizat, în mod planificat, în cadrul 
sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului 
social sau mass-media și educația nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul 
sistemului de învățământ.  
Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere pentru 
experiment și inovație. Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, concursuri 
sportive sau de cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate 
acestea contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai ales 
cultural. Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia 
realizăm formarea personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate. Frumosul 
răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la meditație. Elevii vor fi 
inițiați să sesizeze frumosul din natură, din artă și societate, să înțeleagă mesajul unei opere de artă, să 
reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe și să interpreteze un tablou de pictură sau un 
monument arhitectonic.  Obiectivele educației estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar mai 
ales prin activitățile extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme , de spectacole și expoziții, activități 
cultural-artistice, serbările școlare, excursii în natură. Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de 
activități, datorită neobligativității participării lor, a diversității activităților, a cadrului diferit în care au 
loc aceste activități, a modului de lucru, și anume libertatea de a alege ce , cum și când doresc ei, după 
necesitățile și bunul plac al elevilor. Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele 
ajută la dezvoltarea personală a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele 
contribuie la lărgirea orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii.  
Programarea și alegerea activităților se face ținând cont de dorințele, nivelul și interesele elevilor pentru o 
disciplină sau pentru artă , în general. Profesorul va supune observației întreaga comportare a elevului și 
stabilind ceea ce este reprezentativ pentru fiecare elev, își va regla ansamblul de metode și procedee în 
raport cu aceste particularități. Cercurile de elevi înlesnesc descoperirea talentelor, fie în pictură, teatru, 
film, fotografie, diverse mesteșuguri. Scopul acestor cercuri constă în atragerea tinerilor către artă în 
general și în descoperirea aptitudinilor și a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei. 
Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, înafara clasei , lăsându-le libertatea de a alege tema 
activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor, atrag tot mai mulți 
elevi. Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, 
filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și 
complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul.  
Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ.Datorită activităților 
extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, aptitudinile, inventivitatea, 
spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea și independența gândirii. În plus, 
este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a 
creativității și anume: realizările obținute de elevi la olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu 
caracter creativ, specifice diferitelor discipline de învătământ.  
Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai importante pentru 
obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un ansamblu de trebuințe, 
dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, manifestate în atitudini și 
acțiuni. Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 
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contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de autorealizare și 
de prestigiu.  
Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul timpului, tinerii 
își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă intelectual sau 
afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își cunosc mai bine aptitudinile 
și își concentrează interesele. Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o 
profesiune, dorința de succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile 
extrașcolare. Tinerii au nevoie de fi ghidați , încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să 
li se arate progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea pentru ceea ce trebuie să 
învețe. Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația.  
Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea cunoștințelor 
din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, activități lipsite de 
evaluări riguroase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
1.Constantin Cucoș - Educația estetică, Polirom, 2014  
2.Gabriela Cristea - Pedagogie generală, Ed. Didactică și pedagogică, 2002 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv- educativ 
 

Prof. Înv. Primar,  Siminescu Petronela 
Școala Gimnazială  ”Manolache  Costache  Epureanu” 

Loc. Epureni, jud. Vaslui 
             

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţămănt şi îşi are rolul şi  locul bine  
stabilit  în  formarea  personalităţii  elevilor.  Activităţile  extraşcolare constituie  modalitatea  
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.  Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne 
cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de 
învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv .  Vizitele la muzee, expoziţii, 
monumente  şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi 
preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 
originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele   concrete ale 
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre   aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi   stimularea 
comportamentului  creativ în diferite domenii.  Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă 
relaxantă , cu însufleţire şi  dăruire, la astfel de activităţi.Scopul activităţilor extracurriculare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, 
cultivarea interesului pentru activităţi  socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea 
talentelor personale  şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un  cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul  anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual.  Activităţile extracurriculare au menirea de 
a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într- o 
sursă educaţională.  Este necesar ca în activităţile extracurriculare,  instructiv-educative să primeze, dar 
trebuie să fie integrate în mod  echilibrat şi momente recreative. Succesul este garantat dacă ai încredere 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni 
frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Activităţile de 
acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, 
excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se 
confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. 
Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot forma 
sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a 
excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în 
jocurile de creaţie. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢILE 
EXTRACURRICULARE 

 
Prof.înv.primar Simion Cristina 

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 
 

 
Parte integrantă a procesului instructiv-educativ, activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele 
oricărei activităţi didactice: 
COMUNICAREA - în cadrul căreia se asigură climatul educaţional, individualizarea comunicării şi 
modalităţile comunicării; 
ETICA RELAŢIILOR CADRU DIDACTIC - ELEV bazate pe valori, conduită,  considerarea  copilului 
ca partener educaţional; 
STRATEGII DE MENEGEMENT: 
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - stabilirea realistă a obiectivelor, actualizarea  conţinutului de învăţare 
în funcţie de cunoştinţele copiilor, adaptarea conţinutului  la particularităţile cognitive, selectarea 
tehnicilor de  lucru, diversitatea şi atractivitatea activităţilor, utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare; 
IMPLEMENTAREA - parcurgerea etapelor de învăţare-proiectare, adaptare la contexte, gestionarea 
corectă a metodelor şi tehnicilor de lucru, gestionarea eficientă a timpului, claritatea explicaţiilor şi 
cerinţelor, transformarea copiilor din  consumatori de informaţie în producători de informaţie; 
EVALUAREA - proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare, selectarea eficientă a metodelor de 
evaluare în vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii obiectivelor, diversificarea metodelor 
şi tehnicilor de evaluare, prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele copiilor. 
Activităţile extracurriculare organizate în școală au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-
aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 
locale. 
Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor 
dintr-o clasă, mai multe clase, sau chiar clase din mai multe școli. Aceste activităţi le oferă destindere, 
recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată clasa; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea diferitelor; unități culturale;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee, precum și participarea la ateliere în cadrul acestora. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul 
natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi 
prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă scriitori şi artişti. 
Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările pot lua 
forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, 
copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, 
distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. De exemplu: Ziua mamei, Ziua 
copilului, Sfârşit de an școlar; Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, 
Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine  creatoare, atât în modul de 
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a copiilor. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 

Prof. înv. primar: Simionca Claudia – Florina 
Şcoala Gimnazială “Serafim Duicu” – Tg. Mureş 

 
                Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 
aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii 
adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra 
stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției 
de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-
învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică 
clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc  
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută 
să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 
performanțelor școlare; 
participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o 
școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest 
tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic.  
Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod 
rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura             
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui 
exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că 
elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 
cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. 
Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 
nu numai. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și 
nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori) 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 

Simionescu Simona 
Prof.ptr.inv.primar 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Roma, Botosani 
 

           Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ.Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice 
de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului 
etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică 
pentru copii, etc.); 
au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al  
copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută 
să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest 
tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și 
folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. „Oricărui copil, la orice 
stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”- 
afirma J. Bruner. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 
cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. 
Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 
nu numai. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și 
nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori) 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE-O NECESITATE ÎN EDUCAŢIA 
PREȘCOLARĂ 

 
Prof. înv. preşc. SIMO ILDIKO 

 
Cele mai uzitate forme pe care le îmbracă activităţile extraşcolare realizate le grădiniţă sunt serbările 
prilejuite de diferitele evenimente religioase/laice sau  sociale, vizitele şcolare la instituţii publice sau 
cultural-artistice, excursiile tematice, competiţiile sportive, concursurile şcolare, spectacolele etc..  Astfel 
de activităţi, mai ales serbările şcolare,  sunt desfăşurate în cadrul grădiniţelor din vremuri îndepărtate dar 
finalităţile acestora acum au luat altă turnură, scopul organizării lor este de a plasa copilul în diverse  
situaţii de învăţare, de a-şi exercita capacităţile fizice şi intelectuale, de a dezvălui potenţialul psihic al 
fiecăruia, de a-l face să simtă securitate emoţională.  
Cu toate că de multe ori astfel de activităţi se realizează în timpul destinat edcuaţiei formale, acestea aduc 
o pus valoare activităţilor şcolare prin faptul că se urmăreşte în principal organizarea lor într-un mediu 
nonformal atractiv, stimulativ care să faciliteze corelarea informaţiilor teoretice obţinute prin învăţarea 
şcolară cu latura practică a vieţii sociale, a mediului social în care activează preşcolarul ca membru al 
unei comunităţi sociale. Preşcolarul este plasat într-o situaţie de învăţare nouă care deşi este condusă şi 
bine organizată de cadrul didactic îi oferă  preşcolarului posibilitatea de a-şi  manifesta personalitatea  
mai liber conform intereselor proprii, să-şi exercite aptitudinile etc. 
Activităţile extracurriculare sunt organizate de cadrul didactic în urma consultării părinţilor şi ţinând 
seama de interesele copiilor, la activităţi participând întreaga grupă de preşcolari sau doar cei interesaţi.  
În proiectarea activităţilor,  indiferent de domeniul din care fac parte, se urmăreşte obţinerea  calităţii 
maxime cu un efort financiar minim din partea familiilor copiilor.  
Caracterul formativ al activităţilor şcolare aste certă, dar activităţile extraşcolare prezintă oare şi ele 
valenţe formative sau se organizează doar că este „modern”? Cine beneficiază de derularea activităţilor 
extraşcolare? Există mai mulţi beneficiari, oare? Logic toţi participanţii/partenerii au ceva de câştigat, şi 
vom decela în cele ce urmează acest lucru. 
Dezvoltarea personalităţii preşcolarului 
Principalul beneficiar este chiar preşcolarul pentru interesul căruia se planifică astfel de situaţii de 
învăţare.  Activităţile extraşcolare dacă sunt bine organizate  stimulează dezvoltarea copiilor, dezvoltarea 
personalităţii lor prin modul cum solicită atenţia şi folosirea capacităţilor, a aptitudinilor lor. Copiii au 
posibilitatea de a-şi utiliza capacităţile de comunicare, dezvolta abilităţile sociale, deprinderile motrice, 
utiliza capacităţile intelectuale şi în alt mediu decât cel formal, adică sla de grupă. Prin astfel de activităţi 
li se oferă mediul propice  de a  activa în situaţii reale de viaţă, de a vedea în mediul apropiat viaţa socială 
la care trebuie să se adapteze după parcurgerea educaţiei formale, contribuind la  dezvoltarea 
personalităţii copilului asigurându-le o mai mare şi reală autonomie personală şi socială deopotrivă. 
Implicarea activă a părinţilor/beneficiarilor indirecţi  
Activităţile extracurriculare, în deosebi cele planificate în programul naţional „Şcoala Altfel, Să ştii mai 
multe, să fii mai bun” oferă cadrul legal pentru părinţii preşcolarilor de a participa real şi activ la viaţa 
preşcolarului în interiorul porţilor grădiniţei. Dacă în trecutul nu foarte îndepărtat rolul susţinătorilor 
legali ai preşcolarilor era redus la a contribui financiar şi a lua act de organizarea activităţilor din 
grădiniţă, acum rolul acestora s-a diversifica, s-a schimbat, ei fiind parteneri implicaţi real cu drepturi 
egale în luarea deciziilor  în ceea ce priveşte organizarea activităţilor, desfăşurarea acestora şi chiar vin cu 
propuneri de noi şi atractive activităţi. Părinţii au posibilitatea de a însoţi grupul de preşcolari şi astfel pot 
observa comportamentul propriului copil în diferite situaţii de viaţă, apoi pot corobora aceste informaţii 
cu cele cunoscute deja sau relatate de cadrul didactic. Cu ocazia desfăşurării activităţilor părinţii îşi pot 
lărgii sfera de competenţe, îţi pot imbogăţii cunoştinţele, pot dezvolta noi capacităţi şi deprinderi. 
Dezvoltarea competenţelor cadrului didactic 
Prin planificarea de activităţi extracurriculare competenţele cadrului didactic se extind, se diversifică, 
capacităţile/deprinderile exercitate se consolidează, aplecarea  spre schimbare, denotă un interes al 
cadrelor didactice de a îmbogăţi calitatea educaţiei preşcolare, de a depăşi „graniţele” grădiniţei prin 
„incursiuni în sânul” comunităţii/societăţii, de a alinia activitatea didactică cu cerinţele societăţii actuale. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor proiectate asigură schimburi de experienţă ce îmbogăţesc 
calitatea actului educaţional desfăşurat la clasă, totodată îi modelează personalitatea prin faptul că îi 
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formează/consolidează competenţe de planificator- organizator-coordonator, nuanţează atitudini, îi 
transformă capacităţile devenind un tip reflexiv, flexibil, creator, dinamic, deschis la nou, adaptat 
schimbărilor etc., un cadru didactic care ştie să utilizeze nu doar resursele şcolii ci şi ale comunităţii în 
beneficiul copiilor, al instituţiei şcolare şi nu în ultimul rând în folosul propriu.  
Un cadru didactic inclinat să provoace situaţii noi de învăţare în beneficiul copiilor şi al educaţiei dă 
dovadă şi de curaj, deoarece deşi planifică activitatea în vederea atingerii unor obiective clare, poate 
prevedea rezultatele sau bănui acestea cunoscându-şi elevii, dar niciodată nu va şti cu siguranţă finalitatea 
din cauza comportamentelor preşcolarilor care  sunt de  multe ori imprevizibile, mai ales în afara sălii de 
clasă.   
Diversificarea / îmbunătăţirea actului educaţional  
O activitate fructuoasă motivează cadrul didactic să repete experienţa plăcută şi astfel îşi va consolida 
capacităţile proprii, acest circuit închis cu succes dă avânt si colegilor să-i urmeze exemplul,  în acest fel 
mai mulţi preşcolari beneficiind de experienţe noi de învăţare. 
Grădiniţa denotă  o atitudine de deschidere spre societatea din care este parte integrantă prin promovarea 
activităţilor extraşcolare corelate cu interesele manifestate de preşcolari şi familiile acestora, prin faptul 
că vine în întâmpinarea cerinţelor acestora şi în limita posibilităţilor dă curs acestora. Activităţile 
extracurriculare de cele mai multe ori au un conţinut transdisciplinar care tinde să atingă numeroase 
obiective de referinţă din mai multe arii curriculare şi domenii de interes pentru beneficiari, şi care prin 
acţiunile şi activităţile proiectate a se derula în afara spaţiului fizic al grădiniţei, apropie copilul de 
realitatea cotidiană. 
Caracterul activ-participativ al acestor activităţi conduce la extinderea relaţiilor sociale ale copiilor cu 
covârstnicii, cu adulţii din mediul apropia; ale cadrelor didactice cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, 
cultural-artistice, cu reprezentanţii de seamă ai comunităţii locale; ale părinţilor cu cadrele didactice, cu 
reprezentanţi ai instituţiilor publice, cultural-artistice etc.. 
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Activitate practică - “Săptămâna Altfel “ 
 

Prof. Corina Claudia Simon, 
Scoala Gimnazială “ Stefan Micle” , Feleac 

 
“Săptămâna Altfel “reprezintă calea spre întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei 
ce durează  50 de minute. Atmosfera din „săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât 
şi de profesori cu sentimentul câştigării unor experienţe noi. 
In acest sens am incercat sa le aratam elevilor cat de importanta este cunoasterea masurilor de prim ajutor  
organizand in cadrul programului “Săptămâna Altfel “ o activitate in colaborare  cu SMURD Cluj. Elevii 
Scolii Gimnaziale “Stefan Micle ” Feleacu au fost foarte incantati de această activitate. 
Elevii au invătat că salvarea unei persoane accidentate depinde, intr-o mare măsură, de momentul 
acordării primului ajutor , de priceperea  si corectitudinea realizarii manevrelor de prim ajutor pana la 
sosirea ambulantei.. 
In cadrul acestei activitaţi  elevii au putut vedea şi exersa cateva din cele mai importante manevre care se 
folosesc in cazul acordării primului ajutor. 
In primul rand se face verificarea respiraţiei 
1.Priviţi expansiunile toracelui. 
2.Ascultaţi sunetul respiraţiei.  
3.Simţiţi pe obraz aerul expirat. 
Toate acestea nu trebuie sa dureze mai mult de 10 secunde . 
 
Daca victima respira normal 
si situaţia permite, se aşeaza victima în poziţia 
laterală de siguranţă , iar apoi se solicita echipajul 
specializat. Se reevalueaza periodic starea victimei. 
Daca victima nu respira normal  se solicita ajutor calificat , iar  
apoi  se aplica 
 podul unei palme în jumătatea inferioară a sternului şi cealaltă 
mână deasupra  
 efectuand  30 de compresiuni si 2 ventilaţii. 
 

 
Toti elevii participanti au invatat si exersat pe manechine manevra Heimlich (manevra de dezobstructie a 
cailor respiratorii), resuscitarea cardio-respiratorie si pozitia laterala de siguranta. 
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 Activitatea a fost  sustinuta de catre personal specializat din cadrul SMURD. 
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STRATEGIES TO ENHANCE MOTIVATION TO SPEAK 
 

Prof. Simona Rădulescu 
Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei”, Bucureşti 

 
When students learn a foreign language, they very often accumulate a lot of knowledge (grammatical 
rules, lists of vocabulary items), but then they find out that they cannot actually use this language to 
communicate when they want to.  
“There seems to be some difficulty in moving language from passive knowledge into active usage.” 
(Lightbown 1993: 147) Without experience in using the language, learners may tend to be nervous to try 
to say things. Partly, they may fear seeming foolish in front of others, they may worry not to say wrong 
things, they may want to avoid teacher’s comments or correction and so on. It takes quite a long time for 
some students to express themselves, which leads to long embarrassing pauses while learners are trying to 
find out how to say what they really want to say.  
Learners should be provided with opportunities to use the language for themselves: to say what they want 
rather than what they are directed to say. These opportunities are an essential part of developing fluency. 
There are three areas that arouse problems. The linguistic problems occur because the students do not 
have enough knowledge of language to express themselves easily. They have to be encouraged to speak 
despite of their mistakes, as mistakes are preferable to occur in the classroom, where the teacher can 
immediately correct them, than later, when there will be no feedback.  
As for psychological problems, many students are reluctant to express themselves freely in front of the 
whole class, and that may happen because they have not been sufficiently encouraged to speak without 
worrying about the mistakes they might make. And the second possible reason for this inhibition is lack 
of motivation, which the teacher should arouse by offering them activities to stimulate their interest. The 
teacher is not to blame, as it is difficult to distinguish between over-eagerness and sheer laziness on the 
part of the students. But the teacher who has come to know his class and the students who compose it will 
have no difficulty in diagnosing the two extreme types, and will act accordingly.  
The cognitive problems occur when the topics or themes chosen demand too specialized knowledge.  
One of the best ways of helping learners to activate their knowledge is to put them in “safe” situations in 
class where they are inspired and encouraged to try to speak a foreign language. “Teachers should try to 
create such activities in which learners feel less worried about speaking and less under pressure.” 
(Thombury 2007: 52)  
Nevertheless, the teacher is not the only one whom the students’ success in speaking is based on. There 
are also motivational factors, differing from student to student, which influence his progress in the spoken 
language. Harmer distinguishes “extrinsic and intrinsic motivation.” (Harmer 1991: 4-6) Students´ 
attitude to speaking the language may be affected by different factors from the outside, such as people in 
close surroundings, previous speaking experience in a foreign language or the job opportunities offered 
after mastering foreign language communication. All of these represent extrinsic motivation. Although 
extrinsic motivation is nowadays a driving force for most students, without intrinsic motivation no goal in 
improving the speaking skill could be achieved. Success is also based on students´ willingness to learn to 
speak a foreign language, which may be influenced by the teacher´s methods used in teaching 
communication and, above all, his or her personality. Considering these, teachers should realize how 
important their role is in encouraging the students to learn to speak a foreign language.  
Students’ personalities also play an important role in determining how quickly and correctly they will 
manage a speaking task. Those students who are risk-takers, unafraid of making mistakes, are generally 
more talkative but usually make many errors. Those who are shy may take a long time to speak 
confidently, but when they finally manage it, their English contains fewer errors. The aim of both types of 
students is the same, indeed – to use the language correctly and fluently. To achieve this goal the teachers 
should try as much as they can to break the silence in the classroom and get the students to speak no 
matter how many mistakes they make or how long it takes them to produce sentences. In order to 
decrease shyness while speaking in front of the whole class, students may be offered the opportunity to 
work in groups or pairs, which is a suitable approach for enhancing the active language use.  
It has been found that “motivation is very strongly related to achievement in language learning”. (Ur 
1991: 274) This statement results from teaching practice and shows that eager learners willing to invest 
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effort in speaking activities are likely to make greater progress. On the contrary, those sitting silently at 
the desk without desire to be involved in any kind of speaking activity, may find themselves trapped in 
their inability to improve their speaking skill. Having noticed this, teachers should encourage low-
motivated students to develop the interest in communicative activities.  
Ur describes some strategies to enhance students’ motivation to speak in a lesson. The principal one is 
“selecting the topic carefully to make it as interesting for students as possible”. (Ur 1991: 281) If the 
teacher’s choice fails in the class, there should be no panic or embarrassment. The possible solution to 
this situation may be asking the students to vote for a topic they would be interested in talking about.  
To satisfy students’ expectations, “teachers should be supplied with sufficient amount of authentic 
materials, such as newspapers and magazines”. (Ur 1991: 281) The speaking tasks could be based on 
describing the photos to each other and guessing the place in the world where the action has happened. 
Connection between the picture and reality makes it even more tempting for students to express their 
points of view to a particular event and, at the same time, the teacher’s goal is achieved as well – getting 
students to speak and communicate with each other.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Scoala Gimnaziala Garla Mare 

Jud. Mehedinti 
Prof.inv.primar SIRBU DANIELA 

 
 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe elevi. 
Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul modelării întregii 
activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. 
În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează 
învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. 
Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai 
variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. 
Astfel, vizitele la muzee,serbările școlare,concursurile ,activitatile de ecologizare ,excursiile, marchează 
evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități consta în dezvoltarea artistică a copiilor dar și 
într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 
Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând 
astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. 
 În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă modalități de formare a 
caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai 
accesibili   acestora. 
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Nonformalul în activitatea extrașcolară 
 

Ec. Șișman Vasilica Valerica-bibliotecar 
Școala Gimnazială “Nichita Stănescu”, 

comuna Ceptura, județul Prahova 
 

„Pentru ca cetatea morală să se ridice împrejurul nostru, trebuie ca ea să fie mai întâi în noi înşine, trebuie 
ca prin educaţie să facă parte din sufletul celor de mâine.”  
                                                                                                                                                        J. Michelet 
 
În cadrul procesului instructiv-educativ, școala își propune să formeze și să modeleze personalitatea 
elevului, să-l educe, să-l formeze pentru viață. 
Educația, actul didactic în sine, trebuie să aibă un caracter global. 
Acest lucru presupune că elevul, nu trebuie să răspundă doar la întrebări, ci să învețe să inițieze și să 
întrețină o conversație civilizată, să pună întrebări, să fie implicat în probleme diverse, să contribuie la 
rezolvarea lor, să aibă opinii, puncte de vedere, precum și argumente corespunzătoare, să aibă 
personalitate. 
Educația presupune de fapt existența unei concordanțe între aspectele formal, nonformal și informal, sub 
care se manifestă. 
Activitatea nonformală se realizează de regulă în afara spațiului școlar, dar cu siguranță în comunitatea 
educațională, cu implicarea acesteia. 
Educația presupune acțiune, implicare, participare, în vederea atingerii unui scop pedagogic identificabil. 
Acțiunea în sine nu are sens fără interacțiune între persoane, între grupuri, lucru realizabil prin cuvinte, 
gesturi, semne, imagini, simboluri, în care rolul primordial îl are comunicarea. 
De fapt, ce se transmite prin comunicare? 
Spunem celor din jur cine suntem; 
Spunem celor din jur ce vrem; 
Spunem celor din jur de ce dorim un anumit lucru; 
Exprimăm scopurile și mijloacele pe care le utilizăm pentru a le atinge; 
Ne facem cunoscuți; 
Împărtășim cunoștințe, atitudini, idei, interese; 
Interacționăm cu ceilalți; 
Educația și activitățile nonformale contribuie la dezvoltarea comunicării. 
Astăzi, activitățile extrașcolare sunt tot mai agreate de copii și elevi.  
Caracteristicile acestui tip de educație sunt: 
Pot fi organizate în spații și locuri diverse; 
Pot fi organizate atât în școală, cât și în afara ei; 
Au caracter flexibil; 
Sunt deschise; 
Răspund cerințelor culturale ale celor implicați; 
Împlică elevii atât individual cât și în grup; 
Dezvoltă comunicarea; 
Ușurează conversația între elevi; 
Elevii își pot exprima gândurile cu îndrăzneală și curaj; 
Elevii pot avea puncta de vedere proprii; 
Contribuie la dezvoltarea spiritului de observație și a gândirii logice; 
Educația nu este un process limitat. Formarea individului după principii etice și axiologice trebuie să fie 
un process continuu, ancorat în spațiul școlar al comunității și al societății deopotrivă. 
Transformarea educației ca și proces într-un fenomen permanent este un act imperativ pentru lumea 
contemporană. Succesul reclamă un efort unitar și solidar al factorilor educaționali din cadrul instituțiilor 
tradiționale, respectiv școala, familia, comunitatea locală. 
Activitățile extrașcolare au un puternic caracter interdisciplinar, stimulează valorificarea aptitudinilor, a 
vocației, a talentului, încurajează competiția, asumarea de responsabilități, comunicarea, inițiativa, 
imaginația, crează cadrul optim de formare a personalității. 
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Multitudinea de activități educative organizate în școală și în afara ei, sub îndrumrea cadrelor didactice, 
contribuie decisiv la la formarea și educarea copiilor, a elevilor, cu implicații în viața comunității, 
contribuind astfel, la promovarea respectului față de școală și față de slujitorii ei. 
 
Epilog 
„Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu ştii. Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii. Trebuie 
să ştii CUI te adresezi şi CUM  să o faci!”                              
                              
                                                                                    P. Klapper 
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Importanța activităților extraşcolare 
 

Prof.Sîmpălean Mirela 
 

Legislaţia educaţională românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-a lungul 
întregii vieţi şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare.Există o deschidere a şcolii 
româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a curriculumului formal cu „altceva, care să 
lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zicu zi” şi să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a 
învăţa”. Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul 
valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar 
dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa 
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltareacognitivă, relaţională, 
afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare dinactivităţile extraşcolare le pot servi 
elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de laclasă, motiv pentru care participarea (activă) la 
activităţile extraşcolare ar trebui valorificată,dar şi încurajată în permanenţă. Mai mult, valorificarea 
experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la clasă ar constitui un stimul 
major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de 
iniţiativă a acestora. Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa 
acţiunilor nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. 
 
Implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
-Participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu o 
scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală; 
-Activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor pentru că 
promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de 
sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor; 
-Participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, 
prin faptul că au un puternic caracter prosocial; se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care acestea 
o presupun: 
-activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; 
-activităţi sportive de echipă; 
-activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor); 
-activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare); 
-cluburi şcolare. 
Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, în timp, 
tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea  vizionarea de filme sau piese de 
teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, vizite la alte 
unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, 
activităţi ce vizează protecţia mediului etc. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR SÎMPĂLEAN DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÎRGHIȘ 
 

„ Educația este îmblânzirea  unei flăcări, nu umplerea unui vas.” Socrate 
 
Activitățile extrașcolare  au un loc bine stabilit în procesul educațional. Ele sunt planificate pentru toată 
perioda anului școlar, dar se derulează și în vacanțe, în funcție de tema și specificul activității. 
Rolul activităților extrașcolare este de a scoate elevul din rutina zilnică și al antrena în activități care oferă 
o libertate de exprimare și manifestare diferită de cea a orelor de curs, cu respectarea regulilor activității 
în care este antrenat. Activitățile extrașcolare oferă copilului posibilitatea de a intra în  contact cu medii 
noi, de a interacționa cu personae de vârste diferite sau care nu aparțin mediului școlar. 
Prin acest tip de activități, se crează copilului climatul necesar dezvoltării armonioase din punct de vedere 
psiho-social.  
Tipuri de activități extrașcolare: 
Excursiile și drumețiile oferă copilului posibilitarea de a cunoaște și explora mediul natural, cunoașterea 
fenomenelor naturii prin contact direct, lărgirea orizontului apropiat, prin deplasarea în alte localități. 
Vizitele la biblioteci, muzee, monumente istorice, case menoriale ș. a. îi oferă posibilitatea de a cunoaște 
trecutul istoric, viața înaintașilor noștrii cu ajutorul dovezilor existente, îl ajută să coreleze informațiile 
primite în cadrul activițăților didactice cu realitatea. Prin aceste activități, copilul  pune în aplicare norme 
de comportament specific locului în care se află.  
Concursurile dezvoltă spiritul de competiție, favorizează dezvoltarea unei gândiri independente, a 
toleranței, gestionarea emoțiilor.  La competițiile în echipă se formează și se dezvoltă spiritului de echipă, 
cooperarea, colaborarea, simțul practic. Carnavalul oferă copilului posibilitarea de a se costuma în 
personaje preferate,  de a intrpreta roluri și de a se manifesta liber prin dans. 
Serbările școlare oferă posibilitatea de a vorbi în fața publicului, dezvoltă abilitățile de comunicare 
verbală și nonverbală. Activitățile ecologice îl ajută pe copil să înțeleagă cât de importantă este protejarea 
mediului înconjurător, îl responsabilizează în relația cu mediul natural. 
Activitățile organizate cu ocazia evenimentelor naționale: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 15 Ianuarie, dezvoltă 
patriotismul și prețuirea pentru eroii neamului. 
Tematica și modalitățile de organizare și desfășarare a activităților extrașcolare este vastă.  
Cadrele didactice proiectează și organizează  activitățile în funcție de caracteristicile de vârstă ale 
copiilor, zona culturală în care își desfășoară activitatea și evenimentele din anumite perioade de timp. 
În cadrul procesului educativ, în societatea contemporană, activitățile extrașcolare sunt o modalitate de 
organizare a timpului petrecut în afara școlii de către copil. El își poate identifica aptitudini și pasiuni de 
care nu era conștient și poate descoperii modalități de organizare și petrecere a timpului liber nu doar în 
fața televizorului sau calculatorului.  
Activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea psiho- socială a copilului, favorizând 
dezvoltarea proceselor psihice și a relațiilor inter- umane. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul  preuniversitar 
 

Prof.Sîrba Mihaela Ramona 
 
 

Adevărata școală este aceea care te învață să înveți. Se știe faptul că, activitațile extrașcolare au un rol 

important, dar nu decisiv , în învățământul preuniversitar ,deoarece ajută la cunoașterea și cultivarea 

experienței dobăndite încă de la o vârstă fragedă. În primul rând, activitățile extrașcolare au mai multe 

ramuri, precum activitățile culturale la care iau parte elevii, un mijloc prin care sunt mai receptivi și mai 

ușor impresionați;alteori, acestea sunt desfășurate din obligație, devin inutile și chiar neplăcute. 

Din categoria activităților culturale se remarcă:vizitarea de muzee, galerii de artă, participarea la 

spectacole de orice natură, un loc potrivit pentru eliberarea propriilor emoții,atât de intense și 

pătrunzătoare, la vârsta aceasta. 

În al doilea rând, activitățile extrașcolare care nu iși ating obiectivele,ajung să aibă un impact negativ 

asupra personalitații individului. 

 

Orice tânăr cultivă anumite sentimente și se dezvoltă din provocări, din situații existențiale 

complicate.Voluntariatul, încă de la vârste fragede, sprijinirea copiilor și a bătrânilor din centre 

speciale,nu trebuie să fie doar o idee populară, ci să fie un lucru care să dezvolte valori umane,precum 

respectul față de om, într-ajutorarea aproapelui, dragostea față de aproape.Voluntariatul înseamnă să 

dăruiești din ceea ce ai ,din suflet și fără să aștepți ceva la schimb.Acesta te ajută în toate felurile la 

dezvoltarea personală, te formează ca om, ca bun creștin . 

 

In concluzie, activitățile extrașcolare au un rol important în învățământul preuniversitar, dacă sunt 

realizate din proprie inițiativă și din pură convingere, deoarece acestea reprezintă un mod de a te raporta 

la propria existență, de a privi lumea cu entuziasm și interes.  
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Activitățile extrașcolare în învățământul preuniversitar 
 

Profesor învăţământ preșcolar  -  Sîrbu  Adela 
Şc. Gimnazială Găvănești   -  G.P.N.   Broșteni 

 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu 
activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi 
extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul 
îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 
Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea 
creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii. 
Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata lor, 
prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin 
raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 
Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările 
organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului 
şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi 
extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică.  
Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, 
activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a 
elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de 
calculator. 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit 
în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea 
şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum 
şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 
cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-
un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  
 
Exemple de activităţi extraşcolare. 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile 
unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  
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În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce 
li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea 
este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 
îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia 
şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea 
oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele 
didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al 
copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va 
asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi 
şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, 
distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 
decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, 
educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 
 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. 
O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în 
mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei 
şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica 
în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Autor: Sîrbu Alina Maria 
Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva 

 
Activităţile extracurriculare au numeroase valenţe formative, permițând 
manifestarea creativităţii întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, 
astfel educatorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi.  

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmărind lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. Într-un liceu vocațional, cu profil artistic, activitățile extrașcolare au un rol aproape la fel de 
important ca și cel al activităților școlare, prin aceea că formarea artistică a elevilor este eminamente 
legată de activitățile extracurriculare pe care profesorii le desfășoară cu elevii lor în atelierul de 
specialitate, care de multe ori se mută în spații din afara instituției de învățământ, cum ar fi muzee, 
ateliere ale unor artiști plastici, în mijlocul naturii, în parcuri sau pe străzile orașului, în săli de teatru sau 
de concerte, în biserică sau în săli ale altor instituții de cultură. Toate aceste spații conferă elevilor o 
imagine palpabilă a artei, contribuind la o mai bună cunoaștere și înțelegere a modului în care arta 
influențează viața oamenilor și, în sens mai larg, cultura unui popor. Luându-și reperele din jurul lor, din 
viața adevărată care se desfășoară în afara clasei, prina participarea la activități extrașcolare, elevii 
deprind folosirea diverselor surse de informare, se autodisciplinează, învață să învețe, iar profesorul are 
rolul de a le influența dezvoltarea și de a-i pregăti pentru viață. Participarea la aceste activități 
extracurriculare oferă elevilor suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. În acest sens şcoala trebuie să 
fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. Una dintre activitățile 
extrașcolare care se desfășoară în Liceul de Arte din Deva este “Atelier în spațiul public”, activitate care 
se desfășoară pentru o zi în fiecare an școlar, în luna aprilie, luând forma unui festival. Festivalul artelor 
reprezintă o inițiativă nouă a Liceului de Arte, având drept scop promovarea activității desfășurate de 
elevii și profesorii liceului nostru, prezentarea tutror secțiilor liceului într-un fel inedit și anume prin 
desfășurarea unor activități de specialitate în mijlocul comunității, pentru o mai mare vizibilitatea a 
acestora. Astfel, elevi ai liceului, care studiază la secțiile de arte vizuale și muzică, se deplasează, 
împreună cu profesorii lor, în centrul orașului, mutând, pentru câteva ore, atelierele de lucru din cadrul 
liceului, pe aleile parcului din centrul orașului. Festivalul artelor se află în acest an școlar la a doua ediție, 
urmând ca acest proiect să fie derulat și în anii școlari următori. Faptul că această activitate a fost propusă 
tocmai de către elevii liceului și inițiată prin colaborarea elevi-profesori, precum și faptul că elevii își 
doresc să participe în număr tot mai mare la această activitate, ne inspiră, ca dascăli, să fim mereu în 
căutare de noi idei pentru activități extracurriculare diversificate, ingenioase și să prețuim și mai mult 
rolul acestora în formarea personalității elevilor noștri. Trebuie să fim conștienți de faptul că vizitele la 
muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale sau castele medievale, oferă elevilor dintr-un liceu 
cu profil artistic prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, de a studia formele 
arhitecturale și a-și forma gustul artistic, de a aprecia operele de artă originale, deoarece doar prin aceste 
activități se ușurează procesul reprezentărilor despre acestea, elevii putând să-ți formeze mai ușor un stil 
propriu de exprimare artistică.  În același mod, participarea la concerte și concursuri de interpretare 
muzicală, susșinerea de concerte în mijlocul comunității sau chiar în spații neconvenționale, vor trezi în 
sufletul elevilor care studiază muzica dorința de a stârni emoții în inimile publicului, îi vor ajuta să se 
simtă apreciați și să aprecieze mai apoi calitatea unei prestații de valoare. Sunetele genuine pe care le pot 
auzi doar în afara clasei, fie ele sunetele naturii sau sunetele orașului, sunt cele care vor cultiva în ei 
simțul pentru frumos, pentru creație și pentru manifestare artistică. Îmbinarea activității școlare cu cea 
extrașcolară este singura metodă de succes în formarea personalității elevilor, în formarea gândirii critice, 
în cultivarea respectului pentru frumos, artă și cultură. Școala îi pregătește pe elevi pentru a deveni 
persoane sociale, capabile de a-și împlini aspirațiile și de a-și construi succesul personal, iar acest lucru 
nu se poate îndeplini fără a-i expune pe elevi unor experiențe și trăiri dincolo de sala de clasă. 
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Proiectarea, derularea și evaluarea activităților extracurriculare 
 

Prof. Antoneta Sîrbu 
Școala Gimnazială I.Gr. Teodorescu-Ruseni, jud. Neamț 

 
 „Instituțiile de educație vor pune accentul în viitor pe formarea capacității de a controla 
schimbarea și de a permite raportarea critică la schimbarea efectivă și la discursurile despre aceasta. Unii 
specialiști apreciază că un astfel de sistem de educație va avea câteva caracteristici definitorii: 
Educația va însoți omul pe tot parcursul existenței sale active. 
Educația va acționa asupra tuturor funcțiilor vitale. 
Educația de tip școlar trebuie să pună accentul pe activitățile aplicative și să fie accesibilă unui număr cât 
mai mare de participanți; 
Educația trebuie să beneficieze de un suport organizațional tot mai larg.” 
(E. Păun, R. Iucu, 2002, 103) 
Pornind de la aceste considerente, proiectarea activităților extracurriculare este demersul de anticipare a 
activităților extracurriculare pentru o perioadă dată de timp, realizată în scopul atingerii obiectivelor 
propuse. Ea se poate realiza pentru un semestru ori pentru un întreg an şcolar. Apreciem că proiectarea 
activităților extracurriculare pentru un semestru sau un întreg an şcolar este indicată pentru a avea o 
privire de ansamblu a demersurilor care vor fi întreprinse de cadrul didactic. Cadrul didactic va trebui să 
aibă în vedere gradul puternic de adecvare la dorințele, preferințele și interesele copiilor / elevilor din 
clasă. De dorit ar fi ca profesorul împreună cu copiii / elevii grupei / clasei sale va identifica la începutul 
activităţii şi eventual, periodic domeniile de interes, de preferințe ale copiilor / elevilor. Ca exemple: 
cercuri tematice, vizionări de spectacole, de manifestări sportive, excursii, drumeții, etc.  
Proiectarea activităţilor extracurriculare implică parcurgerea următoarelor etape: 
identificarea domeniilor de interes, de preferințe ale copiilor / elevilor; 
analizarea domeniilor de interes, de preferințe ale copiilor / elevilor și stabilirea domeniilor comune de 
interes pentru cât mai mulți din copiii / elevii grupei / clasei; 
elaborarea planificării activităților extradidactice. 
Identificarea domeniilor de interes, de preferințe ale copiilor / elevilor presupune reperarea unor indici 
cognitivi, afectivi şi comportamentali şi asamblarea lor pentru a descrie problema creionată (E. Cocoradă, 
2003, 28). 

Cognitivi Afectivi Comportamentali  
 
Indici  

Aşteptări, predicţii, 
descrieri, povestiri 
care relevă dorinţe, 
nevoi, aspiraţii ale 
elevilor 

Emoţii observate 
frecvent, sentimente 
faţă de anumite 
personalităţi.  

Comportamente 
adecvate anumitor 
situaţii, comportamente 
de receptare de 
apropiere faţă de 
anumite activităţi 

 
 
Exemple  

Am dori…, am 
vrea…, ne place…, 
am fi mulţumiţi de 
…, vrem să mai 
învăţăm să…. 

Stare de confort 
creată de 
activităţile…, stare 
de bine în 
contextul… 

Disciplină în timpul 
activităţilor, cooperare, 
lucru în echipă, 
activism, independenţă, 
competiţie, respect, 
toleranţă, încredere în 
sine, respect de sine şi  
faţă de alţii 

Tabelul 1. Indici ai domeniilor grupei clasei / clasei, văzută ca grup școlar  
(adaptare E. Cocoradă, 2003, 28) 
Se identifică domeniilor de interes, de preferințe ale copiilor / elevilor se definesc aceste domenii foarte 
clar, descriindu-le în termeni generali şi apoi se descriu prin particularizare, specificându-se aspectele de 
specificitate ale domeniilor. Este foarte important să fie implicați copiii / elevii înşişi în identificarea 
domeniilor de interes deoarece activitățile extracurriculare îi vizează direct, îi implică și interesează 
concomitent.   
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Implementarea activităților extracurriculare vizează organizarea unei serii de activităţi diferite de lecţia de 
predare-învăţare-evaluare tradiţională, pentru a răspunde obiectivelor socio-afective-atitudinale prioritare 
în această situaţie pedagogică. Transformarea grupului formal de elevi într-un grup nonformal de lucru 
solicită investirea unei mari părţi din energia disponibilă a elevilor în activităţile desfăşurate împreună, 
necesară pentru naşterea grupului (E. Cocoradă, 2003, 29).  
Formele de organizare a procesului de învăţământ reprezintă modalităţile specifice de proiectare şi de 
realizare a activităţilor instructiv-educative desfăşurate de cadrele didactice. Unele dintre activităţile 
extracurriculare pe care le derulăm presupun organizarea copiilor / elevilor în grupuri. Activitățile 
derulate în diferite cercuri tematice, ateliere de creație sau chiar manifestări  sportive cer organizarea 
copiilor / elevilor în grupuri de câte: doi (diade), trei (triade) sau patru - șase copii / elevi. În această 
situație, cunoaşterea de către cadrul didactic a tehnicilor de grupare a copiilor / elevilor este indicată. În 
afara faptului că activitatea cere gruparea elevilor, mai este indicat să ținem cont că „există la elevi 
tendinţa de inerţie, de păstrare a grupurilor de lucru” (E. Cocoradă, 2003, 31) ceea ce la un moment-dat, 
în derularea activităților poate impune regruparea copiilor / elevilor. De asemenea, „profesorul-însuşi are 
tendinţa de a grupa elevii după preferinţele personale, care pot fi receptate nefavorabil de către aceştia” 
(E. Cocoradă, 2003, 31). În condițiile mai-sus menționate, utilizarea de diferite tehnici de grupare / 
regrupare a copiilor / elevilor induce elevilor sentimentul unui tratament echitabil şi pot crea o stare 
pozitivă în colectiv prin caracterul lor de surpriză. Dintre procedeele specifice de realizare  propuse de A. 
De Peretti (2001, R.M. Niculescu, 1999) enumerăm: 
grupări după un criteriu specificat:  
prin vecinătate; 
prin tragere la sorţi; 
prin numerotare - se extrag numere de la 1 la 3/5/7 (sau litere) în funcţie de volumul clasei sau mărimea 
grupului dorit şi se formează grupuri din elevii care au extras aceleaşi numere sau aceleaşi litere); 
prin extragere de simboluri / jetoane. - se extrag simboluri sau jetoane colorate sau imagini (de exemplu: 
florile constituie un grup, copacii alt grup etc.). 
grupări prin desemnare: 
desemnare de către cadrul didactic; 
desemnare de către copii / elevi; 
desemnare de către o altă persoană din afară. 
grupări pe bază de voluntariat: 
înscriere pe liste afișate; 
prin adeziune la teme diferențiate sau la modalități de lucru disctincte; 
prin adeziune la tipuri de activități diferite: 
grupare cu restructurări progresive: la intervale date se realizează un transfer de 1, 2, 3, n membrii dintr-
un grup la un grup vecin. 
Ar mai fi important de precizat că organizarea activităților extracurriculare poate implica și stabilirea 
regulilor grupului. Profesorul va negocia împreună cu copiii / elevii, regulile care vor fi respectate, mai 
apoi de către copii / elevi. Respectarea regulilor de desfăşurare a activităţilor este mai sigură dacă acestea 
sunt propuse și negociate chiar de elevi. Etapele în fixarea prin negociere a regulilor de conduită pentru 
activităţile extracurriculare ar fi următoarele (E. Cocoradă, 2003, 30-31): 
se anunţă sarcina de lucru: „Vom propune reguli pe care să le respectăm cu toţii pentru a ne desfăşura 
activitatea cât mai bine posibil!”; 
 profesorul precizează mărimea unui grup: 3-4 sau mai mulţi elevi, dar fără a depăşi cifra șase; 
 se constituie grupurile; 
se fixează şi anunţă timpul afectat activităţii; 
în grupuri mici, elevii se sfătuiesc asupra regulilor pe care le cred necesare în propria activitate apoi le 
scriu pe o hârtie, carton;  
un reprezentant al grupului prezintă regulile în faţa grupei / clasei; 
regulile prezentate de fiecare grup sunt analizate de elevii conduşi de profesor şi se acceptă cele cu care 
majoritatea elevilor este de acord; este necesar mult tact din partea cadrului didactic pentru a ajuta copiii / 
elevii să aleagă reguli adecvate, fără a impune reguli ale adultului; profesorul poate propune unele reguli, 
dar nu prea multe (una-două), încât elevii să perceapă regulile ca propuse ei înşişi (de exemplu: dreptul de 
a schimba regulile, când este necesar, cu acordul tuturor/al majorităţii elevilor). 
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după ce au fost fixate, regulile se scriu pe un carton mare şi se afişează într-un loc din care sunt vizibile; 
pentru clasa I și ciclul preșcolar enunţurile scrise se înlocuiesc cu desene adecvate; 
la clasele dificile, cu probleme de disciplină, fiecare elev îşi  va scrie regulile pe o hârtie pentru a putea, la 
date fixate de profesor, să-şi autoevalueze comportamentul în funcţie de ele; 
pentru respectarea regulilor profesorul va acorda, la început, recompense mai dese, apoi mai rare, dar fără 
a neglija recompensarea; pentru încălcarea regulilor  se vor preciza sancţiuni simbolice care se vor aplica 
de fiecare dată când regula este încălcată.  
Metodele utilizate pentru derularea activităților extracurriculare vor avea în vedere:  
domeniul / domeniile (aria / ariile tematică(e)) de interes ale copiilor / elevilor; 
competențele vizate a fi formate (cunoștințe, capacități / abilități, atitudini); 
etapele implicate pentru realizarea activității propriu-zise; 
mijloacele didactice care vor fi folosite; 
rolul principalilor actori educaționali (elevii); 
numărul de elevi participanți; 
timpul necesar; 
contextul de derulare a activității respective. 
Evaluarea activităţilor extracurriculare se realizează în scopul ameliorării activităţii şi a creşterii 
satisfacţiei elevilor faţă de acest tip de activităţi. Evaluarea rezultatelor activităţii poate fi efectuată de 
elevi (individual, în grupuri mici, toată grupa - clasa) sau de către cadrul didactic. Evaluarea vizează 
competenţele elevilor şi se realizează cu ajutorul unor chestionare de atitudini, a scalelor de apreciere, a 
fişelor de autobservaţie / observaţie etc. Indiferent care ar fi instrumentele alese, indicatorii utilizaţi vor 
viza (M. Jigău, 2001, 18-17): 
sporirea motivaţiei, a efortului şi perseverenţei elevilor; 
sporirea numărului comportamentelor aşteptate conform activităţilor proiectate; 
manifestarea la elevi a plăcerii de lucra în grup, a competenţelor sociale, creşterea tendinţei de colaborare 
spontană între elevi; 
creşterea numărului de întrebări, probleme semnalate de elevi; 
creşterea gradului de toleranţă între elevi; 
creşterea obiectivităţii autoevaluării; 
apariţia nevoii de experimentare şi monitorizare a comportamentelor; 
conturarea unui stil de muncă eficient, a unui stil de viaţă sanogen; 
sporirea responsabilităţii, a implicării elevilor în problemele grupului, ale şcolii sau  comunităţii. 
Prezentăm în continuare, câteva exemple de instrumente de evaluare individuală şi în grup pentru 
activităţile extracurriculare (prelucrare după E. Cocoradă, 2003, 33-34): 
 
FIŞA DE EVALUARE  
Răspundeţi sincer la următoarele întrebări: 
1.Care activităţi v-au plăcut cel mai mult? 
2.Indicaţi activităţile care au fost mai plictisitoare? 
3.Care sunt domeniile despre care aţi dori să ştiţi mai multe? 

         Data ……………………… 
 
Comportamentul eficient a copilului / elevului în grup are o dublă utilitate: este mijloc pentru învăţare, 
mijloc pentru rezolvarea de situații problematice, dar şi un mijloc de mobilizare către acțiune a copiilor / 
elevilor introvertiți, timizi, neîncrezători.  
Pentru a ameliora conduita copiilor / elevilor în grup şi activitatea grupului, se poate aplica, la date 
succesive, folosind culori diferite următorul chestionar inspirat din lucrarea lui G. De Vecchi (E. 
Cocoradă, 2003, 34). În funcţie de răspunsurile elevilor şi de propriile observaţii, cadrul didactic poate 
interveni propunând activităţi care să contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor sociale. Pentru evaluarea de 
progres, coloanele se divizează în funcţie de datele aplicării chestionarului, fiind necesare 3-4 evaluări 
pentru un an şcolar. 
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Activităţi Data evaluării 
1. Când lucrăm în grup:    
Există o distribuţie exactă a sarcinilor, încât fiecare ştie ce are de făcut.    
Activităţile sunt imprevizibile, toţi încearcă de toate.    
Unii colegi se eschivează sau „dormitează    
Unii colegi nu permit implicarea tuturor, tind să facă tot.    
2. După repartizarea sarcinilor    
Fiecare membru îşi respectă angajamentele luate.    
Unii membri nu îşi respectă angajamentele, nu îşi realizează integral 
sarcinile. 

   

3. Când este necesar:    
Se cere părerea tuturor.    
Se pun în evidenţă:    
          - părerile, argumentele care se apropie    
          - părerile, argumentele opuse.     
Se ţine seama doar de unele păreri.    
4. Pentru atingerea obiectivelor grupului:    
Vorbesc suficient, mă fac înţeles    
Nu vorbesc prea mult    
Sunt ascultat fără a fi întrerupt.    
Facilitez munca celorlalţi.    
5. În relaţiile cu ceilalţi:    
Unii membri sunt agresivi verbal, chiar fizic.    
Au loc agresiuni verbale violente    
Nu există agresiuni, membrii se acceptă reciproc.    
Nu există agresiune, dar unele momente sunt tensionate.    

Tabelul nr. 2. Chestionar pentru evaluarea muncii în grup 
 
Activitățile extracurriculare trebuie să beneficieze și autoevaluarea realizată de însuși cadrul didactic.. 
Astfel, în această etapă se realizează reflectarea asupra propriei activităţi, asupra activității copiilor / 
elevilor, asupra domeniilor vizate de activitățile extracuriculare. Pentru a atinge acest scop, cadrul 
didactic îşi va evalua propriile conduite, va lua decizii de ameliorare a lor, adaptându-se la problematica 
complexă a domeniilor abordate prin activitățile extracurriculare. El poate utiliza fişe de autobservaţie, 
liste de control sau un jurnal de bord. Jurnalul de bord este un document personal care cuprinde observaţii 
pe baza cărora cadrul didactic „îşi urmăreşte evoluţia didactică, printr-un proces continuu de introspecţie, 
observare şi feed-back-uri sistematice” (M. Campbell, C. Felix, 1988, după E. Cocoradă, 2003). 
 
EXEMPLU DE LISTĂ DE AUTOCONTROL (adaptare după E. Cocoradă, 2003) 
 
  1. Am identificat domeniile de preferințe, de interese specifice grupei /clasei mele pentru activitățile 
extracurriculare care urmează a fi realizate.  
  2. Am negociat domeniile de preferințe, de interese ale grupei /clasei mele pentru activitățile 
extracurriculare. 
  3. Am stabilit regulile cu grupul (grupa / clasa). 
  4. Am grupat copiii / elevii – în funcție de specificul activității derulate. 
  5. Am desfășurat activitatea /activitățile. 
  6. Am îndrumat, și sprijinit copiii / elevii în timpul activităților realizate. 
  7. Am solicitat prezentarea rezultatelor grupului (când activitatea / activitățile o impuneau). 
  8. Am extras concluzii. 
  9. Am evaluat activitatea. 
10. Am stimulat creativitatea, spontaneitatea copiilor / elevilor. 
11. Am încurajat independența și autonomia copiilor / elevilor. 
12. Am sprijinit formarea și dezvoltarea personalității copiilor / elevilor. 
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Valențe educative ale activităților extrașcolare 
Prof.înv. primar  Ionuț Sîrbu 

Școala Gimnazială Comuna Rediu, jud. Neamț 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor fi mari si 
nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” (Maria Montessori 
–”Descoperirea copilului”) 
Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine stabilit in 
formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste identificarea si 
cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si 
stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 
 Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala cu 
viaţa. 
 Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 
cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-
un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi 
factori acţionează pozitiv. 
 Exemple de activitati extrascolare 
 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si orienteaza 
copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si taberele 
scolarecontribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot cunoaste realizarile 
oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 
 Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă 
cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în 
rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii 
puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării 
elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la 
televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in 
nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual. 
Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă 
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice:plimbări, excursii, tabere. . In cadrul activităţilor 
organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin 
acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, 
în cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om 
si realizarile sale. 
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Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a 
acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, incredere, 
recreere, voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor. 
Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea tinerei 
generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii responsabilitatilor 
sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si cea comportamentala. 
In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce 
li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.  
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 
Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi 
îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din 
atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural . 
Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viata scolarului. Din punct de vedere 
educativ importanta acestor activitati consta in dezvoltarea artistica a elevului  precum si in atmosfera 
sarbatoreasca instalata cu acest prilej. Aceste mici serbari, organizate de catre cadrele didactice, le ofera 
elevilor rasplata primita dupa munca, si de asemenea au un rol de motivare, mai putin seminificativ.  
Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, facandu-le 
cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau Olimpiadele Scolare 
pot oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in profunzime si prin urmare sa 
scoata rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile organizate de catre cadrele 
didactice in clasa. Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vor stimula spiritul de initiativitate al 
copiluiui, ii va oferi ocazia sa se integreze in diferite grupuri pentru a duce la bun sfarsit exercitiile si va 
asimila mult mai usor toate cunostintele.  
Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. 
O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în 
mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei 
şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
Activitatile extracurriculare sunt apreciate  atat de catre copii, cat si de factorii educationali in masura in 
care : 
 valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor; 
 organizeaza intr-o maniera placuta si  relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea 
procesului de invatamant ; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
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copiii au teren liber pentru a-si manifesta in voie spiritul de initiativa; 
 participarea este liber consimtita, necoditionata, constituind un suport puternic pentru o activitate 
sustinuta; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup; 
sunt caracterizare de optimism si umor; 
 creeaza un sentiment de siguranta si incredere tuturor participantilor; 
 urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant; 
contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 
 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.Având un 
caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN 
PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Autor: Sîrbu Liliana 

 
  „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
                                                                                                                                (Maria Montessori)          
 În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi 
socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se 
pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată 
 sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: 
taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, 
 participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul 
rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important 
ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele 
recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
O  particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu partea 
practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 
cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților 
educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive 
ale vieții, valori morale și nu numai. 
        Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 
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Rolul ctivităților  extrașcolare în procesul educațional 

 
Profesor pentru învățământul preșcolar Sîrghie Mihaela 

Grădinița ,,Căsuța de turtă dulce” Constanța 
 

 J. Kleis definește educația nonformală ca fiind "orice activitate educațională, intenționată și 
sistematică, desfașurată, de obicei, în afara școlii tradiționale, al carei conținut este adaptat nevoilor 
individului și situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării 
problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, 
efectuarea temelor)". 
Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru 
instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale acestei forme 
de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a 
ceea ce se va învăţa şi se va întreprinde , rolul discret al dascălului şi renunţarea la evaluări. Este cea mai 
nouă abordare a învățării prin activități plăcute și motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea 
tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități 
câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime. Educația non-formală înseamnă orice acțiune 
organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori 
și punerea lor în practică. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele 
individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create 
de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 
tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de 
viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. Activităţiile extrașcolare contribuie 
la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o 
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.        Activitatea 
extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o 
atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. Activităţile extrașcolare organizate de 
grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de 
joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. Oricât ar fi de importantă educaţia 
curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate 
asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât 
cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv. Vizitele la 
muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un 
mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea 
sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în 
şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN EDUCAŢIA COPILULUI PREȘCOLAR 
 

PROF. SLAVU CATI, GRĂDINIȚA CU P.P. NR.2 BÂRLAD, VASLUI 
 

În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină pasul cu 
evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei. Oamenii caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, 
„ştiinţă” din cât mai multe domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept persoane educate. În 
societatea noastră, cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru „a şti” şi a stoca o 
serie de informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra căt de „educat eşti”, ci, înveţi pentru „a face”, 
pentru „a folosi” ceea ce şti, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să 
faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al educaţiei moderne.  
Este nevoie de voinţă, curaj, ambiţie din partea educatorului de a înlătura conservatorismul, plafonarea şi 
rutina şi a îmbina armonios metodele clasice cu cele noi, îndrăzneţe în crearea unui învăţământ centrat pe 
copil. Utilizarea metodelor interactive de grup reprezintă un început, o schimbare, o noutate. Calea de 
învăţare pe care o parcurge copilul este determinată de metoda folosită.Această”cale” devine cel mai 
spectaculos exerciţiu de interacţiune dintre minţile copiilor care ne bucură când observăm progresele de la 
o perioadă la alta. Observăm zilnic în joaca copiilor o lume a lor care aduce comportamente, teme, idei, 
probleme absolut noi. Nu ne mai întrebăm de unde le ştiu. Acum ştim cu toţii că ,,oricine poate învăţa de 
oriunde”. În procesul predării interactive rolul educatoarei se schimbă: ea formulează probleme, ascultă 
părerile copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copii, corectează greşelile acestora, dar 
niciodată nu impune autoritar un punct de vedere. Învăţarea prin cooperare -  este o metodă care implică 
procedee de colaborare şi activitate comună în rezolvarea unor sarcini de instruire: copiii lucrează 
împreună, uneori în perechi, în grupuri mici pentru a rezolva aceeaşi problemă, pentru a explora o temă 
nouă, pentru a crea idei noi. Realizându-se printr-o bogată paletă de activităţi, învăţarea prin cooperare 
oferă copiilor o învăţare activă, un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare, punând 
accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces. Învăţarea bazată pe proiecte este un alt mod de 
instruire centrat pe copil. Proiectele le oferă elevilor oportunităţi de dezvoltare a unor capacităţi de 
gândire complexe, cum ar fi rezolvarea de probleme şi luarea de decizii. Copiii îşi îmbunătăţesc abilităţile 
de colaborare şi îşi dezvoltă competenţele de organizare, management al timpului şi autonomie. Există 
beneficii pentru toţi copiii: copiii care nu erau interesaţi să participle la activități incep să participle şi să 
se implice. Cei care au rezultate mai slabe ajung să aibă rezultate bune sau chiar foarte bune. 
Metodele de  învăţare constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, căi eficiente de 
organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda, de a reuni într-un tot familiar eforturile 
cadrului didactic şi ale copiilor. În etapa actuală se promovează învăţarea prin cooperare ca formă 
superioară de interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea 
tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Motivaţia este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor membrilor ce 
urmăresc un destin comun. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin 
colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinii. Este împărtăşită părerea că toţi pot oferi alternative 
valoroase de soluţionare a problemei, dacă le sunt oferite premisele necesare şi sunt ajutaţi .     
 Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele 
tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare şi democraţie face parte din gama noilor educaţii, care 
reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor educative la imperativele generate de 
problematica lumii contemporane. Prin participare, elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, 
culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de 
informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea 
comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică 
pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al 
metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea copiilor în actul didactic şi formarea capacităţii 
acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi 
dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă 
o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea 
rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a 
avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi 
evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea 
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soluţiilor. Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiţi, lucraţi în echipă, comunicaţi; 
Termeni-cheie iniţiali; Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat; metoda Sinelg; metoda Mozaic; Cubul; Turul 
Galeriei; Învăţarea în grupuri mici; Turneul între echipe; Linia valorilor, etc.  
Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 
•pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei;  
•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii; 
•sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti; 
•sunt orientate, în principal, spre produsul final; 
•au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia; 
•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 
La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 
•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 
•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului educaţional; 
•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 
•sunt orientate spre proces; 
•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi; 
•stimulează motivaţia intrinsecă; 
•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din modul de 
organizare a lecţiei. 
Din toate cele menţionate rezultă faptul că educatoarea trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia 
instruirii şi educării, să coopereze cu copiii, să devină un model real de integrare socioprofesională şi 
educaţie permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. 
Pregătirea managerială a educatoarei, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională 
psihopedagogică şi metodică, pot asigura esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca 
nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 
 

Autori:Prof, Slavu Nicoleta 
Vlad Marinela 

Gradinita cu P.P “Albinuterle” 
 

         Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile 
de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități 
realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor 
clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 
     Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului 
etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, 
etc.); 
au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 
reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
    Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută 
să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 
    Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 
sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, 
în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 
performanțelor școlare; 
participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o 
școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 
     Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la 
acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de 
cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le 
orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor 
de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și 
inițiativei. 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 
cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. 
Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
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școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 
nu numai. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și 
nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori) 
   De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au 
însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la 
activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau 
sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi 
fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 
    Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi 
urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-
un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa 
trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 
    În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să 
fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi 
organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se 
astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta roluri. Interpretând diferite 
roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai 
importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor 
proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un 
pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi 
să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 
Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, 
sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această 
societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de 
îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original 
personalitate. 
Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se 
implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin 
mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune 
prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri 
care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să 
redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în 
timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. 
Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile 
populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin 
interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind astfel un strop 
de tradiţie. 
Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul 
producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. 
În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze 
în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). 
În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, deoarece 
actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de cunoaştere fiind 
atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv 
educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi 
bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul 

1816



activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul 
pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 
Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la activităţi 
cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura activităţi 
extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi 
determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor 
indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul 
activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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ACTIVITATI EXTRACURRICULARE IN GRADINITA 
 

Prof. Smarandache Ioana 
     

Activitatile extracurriculare organizate in gradinite pot avea continut cultural, artistic sau spiritual 
continut stiintific si tehnico-aplicativ, continut sportiv sau pot fi simple activitati de joc ,de participare la 
viata si activitatea comunitatii locale. Prin activitatile extracurriculare desfasurate in gradinite se 
urmareste completarea procesului didactic, organizarea rationala si placuta a timpului liber. 
O cerinta foarte importanta vizand optiunea pentru astfel de activitate este selectionarea din timp a 
suportului teoretic in functie de interesele si dorintele copiilor si ordonarea lor intr-un repertoriu. Timpul 
liber al copiilor sta din ce in ce mai mult in atentia organizatorilor procesului de instruire si educare in 
scopul folosirii mai eficiente a acestuia in procesul educativ al tinerei generatii. 
Copiii, au nevoie, de activitati de joc, de dans, de sport. Este si motivul pentru care educatoarele trebuie 
sa acorde toata atentia bunei organizari a timpului liber al copiilor din gradinite, imbinand armonios, 
munca si invatarea cu distractia si jocul. In activitatile organizate in mijlocul naturii si al vietii sociale, 
prescolarii se confrunta  cu realitatea printr-o percepere activa, investigatoare, prin actiuni directe asupra 
obiectelor, fenomenelor din mediul inconjurator, a unor zone geografice si locuri istorice.Ei  dobandesc o 
mare cantitate de informatii privind munca si viata omului in diferite cotexte isi formeaza reprezentari 
simple despre structura si conditiile de viata ale unor plante si animale, despre legi obiective ale 
succesiunii anotimpurilor si frumusetilor patriei . In cadrul  activitatilor in aer liber, prescolarii isi pot 
forma sentimentul de respect si dragoste pentru natura, de ocrotire a speciilor pe cale de disparitie. 
Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru. Atat 
activitatile turistice cat si cele de concurs contribuie la imbogatirea si largirea vocabularului activ, a 
socializarii, a diverselor continuturi stimulative , astfel copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate imaginea realitatii in cadrul activitatilor plastice si practice si de educarea limbajului , au mai 
multa initiativa in cadrul jocurilor.Spectacolele,serbarile, vizionarile (teatrul de papusi) constituie o alta 
forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin intermediul carora copilul face cunostinta  cu lumea 
minunata a artei. Aceasta forma de activitate il pune pe cel mic atat in calitate de actor cat si de spectator 
in fata unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum si in faptul ca se apeleaza in permanenta la 
afectivitatea copilului. . Viata afectiva la varsta infantila constituie temeiul viitoarei personalitati. A te 
concentra asupra ei, a mecanismelor proprii de functionare constituie, de fapt, esenta activitatii instructiv 
– educative a educatoarei in gardinita de copii, barometrul de apreciere a eficientei acestei munci, chiar 
daca roadele ei vor fi culese nu imediat, ci in timp, uneori de-a lungul intregii deveniri umane. Prin 
organizarea unor concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite diferite (pe diferite faze, 
pe diferite teme) dezvoltam dragostea si interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea si personalitatea 
lor suferind modificari pozitive, putand usor depista tinere talente artistice in vederea cultivarii si 
promovarii lor.Concursurile sportive vin ca si o completare a activitatilor de educatie fizica, si ajuta la 
dezvoltarea psiho-motrica  a copiilor,cei mici participand cu multa placere In acelasi timp nu trebuie 
neglijat rolul  activitatilor extracurriculare in formarea caracterului colectiv care conduce la « sudarea 
legaturii » dintre cei mici, ii invata sa traiasca in grup,sa colaboreze ,sa accepte si sa respecte parerile 
celorlalti.  
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Creativitatea in activitatile copilului de varsta mica 
 

Prof. Smocot Mihaela, 
Grădinița nr.7, sector 2, bucurești 

 
„Creativitatea reprezintă miraculoasa întalnire dintre energia neinhibată a copilului cu ceea ce pare a fi 
opusul şi dusmanul ei, simţul ordinii, impus de disciplinata inteligenţă a adultului”.  
 (Norman Podhoretz) 
Considerații teoretice  
Creativitatea este o capacitate complexa, adică un sistem de însușiri funcționale, operaționale rezultate din 
uniunea dintre deprinderi, cunostinte, aptitudini, experienta. Ea face posibilă crearea de produse reale ori 
pur mentale noi. Originalitatea produsului creat e foarte variată: de la rezultatele expresive ale desenului 
infantil, la creativitatea inovatoare prin care se aduc modificări principiilor de baza ale unui domeniu 
(specifica marilor talente). Potențialul creativ reprezintă totalitatea structurilor operaționale, a 
procedeelor, deprinderilor, strategiilor, cunoștințelor pe care fiecare om le are într-un grad mai mic sau 
mai mare. Orice om are un potențial creativ. Importanta crescândă a creativității în plan individual, de 
grup sau social i-a determinat pe mulți autori să investigheze modalitățile de stimulare a creativității. Una 
din căile principale de antrenare a creativității o constituie identificarea factorilor inhibitori sau frenatori 
și descoperirea factorilor stimulatori sau favorizanți. Cultivarea în grădiniță și apoi în școală a creativității 
reprezintă un deziderat foarte important. Cadrele didactice pot adopta o strategie care să ofere câmp de 
manifestare spontaneității și inițiativei copiilor, strategia permisivă fiind indiscutabil superioară celei 
inhibitive și coercitive. Educatorii trebuie să se preocupe pentru prevenirea și înlăturarea eventualelor 
blocaje ce ar putea interveni în exprimarea creativității copiilor. În acest sens alternarea judiciosă dintre 
competiție și cooperare favorizează dezvoltarea creativității. Este important ca efortul didactic să se 
concentreze mai mult asupra procesului creativ decât asupra produsului său, relația afectivă dintre cadrul 
didactic și copil fiind cea care concentrează și oferă valențe educative sporite strategiei didactice. Astfel 
cadrul didactic cu o personalitate puternic creativă poate marca hotărâtor destinul, devenirea elevului său. 
Văzută prin prisma personalității, creativitatea capătă sensul de potențial creativ, iar educatoarei îi revine 
sarcina de a crea condiții optime de dezvoltare timpurie a posibilităților creative ale copiilor.  
Creativitatea poate fi văzută ca o trăsătură pe care fiecare o are mai mult sau mai puţin dezvoltată. Chiar 
dacă nu produc opere de artă sau nu fac invenţii, mulţi oameni dau dovadă de creativitate în viaţa de zi cu 
zi. Copiii își manifestă din plin creativitatea în activitățile pe care le fac. Interesul, curiozitatea, 
spontaneitatea, deschiderea la nou, tendința de a îmbina realul cu fantasticul, toate aceste ingrediente 
necesare creativității se manifestă în copilărie. Cu timpul și mai ales odată cu începerea școlii, 
creativitatea pare a intra în declin. Picasso spunea: “Orice copil este creativ. Problema este cum să îl faci 
să rămână aşa şi când creşte. Deşi toţi ne naştem cu potenţial creativ şi îl manifestăm în copilărie, dacă nu 
ne cultivăm constant creativitatea riscăm să ne pierdem această calitate. Pentru a-și folosi potențialul 
creativ adulții trebuie să aibă dezvoltate și alte trăsături de personalitate: independenţă, încredere în sine, 
deschidere la nou, tolerarea ambiguităţii, simţ critic. Pentru că suntem convinse de valoarea creativității 
atât pentru copii cât și pentru adulți, cred că este util să vorbim despre factorii de mediu care dezvoltă sau 
inhibă creativitatea şi despre modalităţile concrete prin care ne putem ajuta copiii să îşi manifeste 
creativitatea prin participarea la activitati desfasurate cu metode moderne interactive. 
 
Consideratii practice 
Metoda bulgărelui de zăpadă presupune împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod 
cooperativ în cadrul grupelor. 
Aplicaţie metoda Bulgărelui de zăpadă - Lectură după imagini ” Pădurea” 
1. S-au obţinut mai multe informaţii prin lectura dupa imagini “Pădurea”; 
2. Copiii lucrează individual 2 minute timp în care au formulat întrebări de tipul: Ce se întâmplă cu 
plantele dacă dispar pădurile? Dar cu animalele? De ce verile sunt foarte călduroase, iar iernile foarte 
friguroase? Ce se întâmplă dacă se taie copacii din pădure? 
3. Se lucrează apoi în perechi discutându-se rezultatele la care au ajuns şi se solicită răspunsuri la 
problemele pe care nu le-au putut explica. 
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4. Copiii  se grupează, în grupuri mai mari, extrăgând dintr-un plic (Mâna oarbă) jetoane cu: brazi, 
iepuri,ciuperci, veveriţe şi discută rezultatele la care au ajuns. Se răspunde la întrebările rămase 
nesoluţionate. 
5. Copiii reuniţi analizează şi concluzionează rezultatele obţinute iar, educatoarea stabileşte că 
tăierea abuzivă a pădurilor are  efecte negative: 
- dispariţia unor plante; 
- dispariţia unor animale;  
- alunecări de teren; 
- călduri mari; 
- secetă 
- poluare  
Metoda ciorchinelui solicită gândirea copiilor doar prin trecrea în revistă a unor cunoștințe legate de un 
termen, de un nucleu reprezentativ pentru lecție, nucleu care leagă toate cunoștințele.  
Aplicație pe poveștile Punguța cu doi bani și Capra cu trei iezi.  
Etapele elaborării ciorchinelui:  
  Distribuirea materialului de lucru. Copiii vor avea pe mese o foaie , carioci , imagini din poveste , 
siluete ale personajelor , imagini ale unor lucruri sau obiecte întâlnite în cele două poveşti, dar şi imagini , 
personaje din alte poveşti învăţate . În mijlocul foiii vor avea  o imagine din povestea „Punguţa cu doi 
bani”/„Capra cu trei iezi”  încercuită, iar de jur împrejurul acesteia , alte cercuri în care copiii vor aşeza 
tot ceea ce are legăzură cu povestea ( imagini , obiecte , desene ).  Dacă se lucrează individual fiecare 
copil va avea în faţa sa acelaşi material didactic. 
Comunicarea sarcinii de lucru.Copiii vor alege imagini, vor desena obiecte sau scene care înfăţişează sau 
transmit informaţii despre această poveste. Activitate individuală sau pe perechi. Dacă vor lucra 
individual, copiii vor completa ciorchinele cu informaţiile cerute. Dacă activitatea se desfăşoară în 
perechi, copiii  se vor sfătui, vor confrunta păreri, idei . Alteori la sugestia partenerului pereche, elimină 
propria idee. Activitate în grupuri. Fiecare pereche îşi prezintă ciorchinele unei alte perechi şi adaugă alte 
cunoştinţe noi prezentate de colegii de grup prin desen, jetoane, imagini. La fel se lucrează şi individual, 
prin schimb de idei, opinii, păreri. 

 
Creativitatea poate fi văzută nu numai ca o trăsătură de personalitate ci și ca un mod de a gândi. Contrar 
părerii larg răspândite că ne folosim creativitatea mai mult în artă, se pare că de cele mai multe ori apelăm 
la aceasta când trebuie să rezolvăm o problemă. Avem nevoie de creativitate mai ales în situaţiile 
ambigue, incerte, în care nu există o soluţie uşor de găsit, ci trebuie să descoperim singuri ce e cel mai 
bine să facem. În aceste situaţii este important să ne putem gândi la un număr cât mai mare de idei, din 
care să le putem selecta pe cele mai potrivite. 
Cultivarea creativităţii în mintea şi sufletul copiilor preşcolari este o necesitate şi se impune din ce în ce 
mai mult într-o societate în plină dezvoltare.  
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Rolul activităților extrașcolare în optimizarea relațiilor de intercunoaștere  
profesor-elev 

 
Prof. înv. preșcolar Daniela Soare 
GPP ”Țara Copilăriei” Călărași 

 
Într-o societate  în care tehnologia  progresează cu o viteză ameţitoare şi datorită ei de la cele mai fragede 
vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanşe de informaţii, ştiinţele educaţiei se orientează din ce în ce 
mai acut către întoarcerea la natură. După secole în care toate eforturile educatorilor s-au concentrat pe 
aducerea copiilor între pereţii clasei pentru a li se face educaţie, am constatat cu uimire că nu este cea mai 
fericită formă de educaţie şi, ca atare, a apărut nevoia acută de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor 
de educaţie sănătosă. Copiii care stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, 
cunosc natura numai din „poze” şi din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este 
motivul pentru care de câţiva ani a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru educaţia 
formală, tradiţională.  Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă 
ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ 
formal. Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, 
programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc. Există mai multe accepţiuni pentru 
termenul de outdoor, cea mai simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al 
şcolii.  
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt: 
Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de  echipă, îmbunătăţirea relaţiilor 
sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc; 
Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o aplică, cât şi 
elevilor. Educaţia nonformală şi, implicit, educaţia outdoor nu este o activitate lipsită de un efect 
formativ, ci trebuie înţeleasă ca o realitate educaţională mai puţin formalizată. Conceptul de educație 
nonformală este asociat conceptului de „învățare pe tot parcursul vieții” (lifelong learning). 
Evaluarea în cadrul educaţiei nonformale este realizată de cel care învaţă, iar abordarea multi-disciplinară 
a procesului de învăţare, ajută copiii să înţeleagă şi să aprecieze mediul şi legătura lor cu acesta. 
Pregăteşte copiii pentru un viitor durabil, analizează problemele pe termen lung ale interdependenţei om – 
natură. Învăţământul preşcolar poate fi considerat precursor al educaţiei outdoor, având în vedere că 
activităţi formale, informale şi nonformale se desfăşoară în afara grădiniţei dintotdeauna. Excursiile, 
plimbările în aer liber, vizitele la muzee au fost mereu prilej de transmitere către copii de informaţii, 
priceperi şi deprinderi, niciodată  nefiind organizate doar de dragul de a fi organizate. 
Activităţile de tip outdoor nu sunt activităţi de educaţiei formală ce au loc în afara sălii de clasă, ci 
activităţi de educaţie nonformală, menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le formeze deprinderi şi 
priceperi de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştiţele dobândite în activităţile de 
educaţie formală. Activitatea extrașcolară este componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice 
cadru didactic ar trebui să-i acorde atenție deosebită adoptând o atitudine creatoare atât  în modul de 
realizare cât și în relațiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă, 
valorificarea aptitudinilor și dezvoltarea intereselor elevilor. Datorită caracterului ei activ-participativ, 
activitatea extrașcolară facilitează integrarea eficientă și rapidă a elevilor în colectivitate, implicându-i pe 
aceștia în procesul de auto- și intercunoaștere. În opinia mea, oricât de importantă ar fi educația 
curriculară realizată în școală, nu poate cuprinde întreg orizontul influențelor formative exercitate 
extrașcolar asupra elevilor, nu poate satisface setea lor de investigare și cutezare creatoare. S-a constatat 
că pe elev îl cunoști mult mai bine în activitățile desfășurate în afara școlii, într-un cadru nonformal unde 
aceștia au teren liber pentru a se manifesta în voie, pentru a socializa, pentru a trăi stări de emoție 
profundă  și pentru a-și descoperi și dezvolta aptitudinile. Pentru evidențierea impactului activităților 
extrașcolare în planul relațiilor de intercunoaștere profesor-elev am realizat cercetare pe baza de 
chestionar aplicat unui grup țintă în număr de 103 cadre didactice. 
Concluziile cercetării: Cercetarea realizată a avut ca scop Evidențierea impactului activităților 
extrașcolare în planul relațiilor de intercunoaștere profesor-elev. 
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În urma investigării și analizei răspunsurilor profesorilor se evidențiază următoarele concluzii: 
Majoritatea profesorilor consideră că activitățile extrașcolare sunt importante și se implică în mare măsură 
în desfășurarea acestora.  
Cei mai mulți utilizează excursia/vizita tematică și parteneriatul ca principale forme de organizare, 
utilizând  metode activ-participative. 
În foarte mare măsură, majoritatea profesorilor consideră că activitățile extrașcolare derulate conduc atât 
la eficientizarea relațiilor profesor-elev cât și la dezvoltarea planului de intercunoaștere afirmând  că 
profesorul eficient care poate derula activități extrașcolare ar trebui să fie dinamic, implicat, creativ, 
organizat, eficient, empatic, comunicativ, animator, open-minded, fair-player, dedicat. 
În urma răspunsurilor au fost identificate atât avantaje cât și dezavantaje ale desfășurării activităților 
extrașcolare.  
Soluțiile practice cele mai eficiente  identificate de majoritatea respondenților sunt: planificare riguroasă, 
atractivitate, diversificare, implicarea părinților, motivarea elevilor, promovare, diseminare, feed-back.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 

PROF. SOLOMON CARMEN MARIOARA, 
COLEGIUL ECONOMIC “EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA 

 
 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
O educaţie eficientă, în zilele noastre, depinde de măsura în care sistemul de învăţământ reuşeşte să pună 
bazele formării personalităţii preşcolarilor în vederea participării ulterioare, a acestora, la dezvoltarea de 
sine. Formarea personalităţii copiilor se realizează prin îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extraşcolare. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, cu 
participarea clasei, a mai multor clase de elevi, de către şcoală și/sau de către alte instituții specializate 
(cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.) 
Prin intermediul activităţilor extraşcolare se pot descoperi şi dezvolta anumite aptitudini şi înclinaţii ale 
copiilor. Pentru a putea asigura un mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi 
capacităţi, este foarte important, ca educatorii să aleagă acele activităţi care să le stârnească elevilor 
interesul şi dorinţa de a participa la acestea.  
Îmbinând utilul cu plăcutul, copiii vor participa cu drag la activităţi extraşcolare,  de tipul: tabere, 
excursii, vizite la muzee, diverse instituţii de învăţământ/publice, vizionare de filme, vizionare de 
spectacole de teatru/operă, ateliere creative, cercuri/cluburi tematice din cadrul şcolii, şezătoare, 
spectacole în aer liber, activități sportive sau legate de protecția mediului, dobândind o gândire critică, 
toleranţă faţă de semenii lor, vor deprinde munca în echipă, îşi vor dezvolta abilităţile de comunicare.  
Deasemenea, în opinia mea, activităţile extraşcolare cu rol complementar celor curriculare, sunt 
importante deoarece: 
- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității elevului; 
- dezvoltă colaborarea şi cooperarea elev-elev, profesor-elev, profesor-părinte; 
- îmbogăţesc imaginaţia creatoare a elevilor; 
- formează responsabilităţi, respect şi atitudini pozitive faţă de oameni;  
- stimulează interesul elevilor faţă de problematica mediului; 
- elevii dobândesc capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor; 
- formează elevii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  
O activitate extracurriulară permanentă, care se desfăşoară în cadrul Colegiului Economic Emanuil Gojdu 
din Hunedoara este cea sub forma cercurilor de elevi, organizate în vederea aprofundării pregătirii 
elevilor într-un anumit domeniu, al dezvoltării aptitudinilor şi exprimării creativităţii, unde frecventarea 
este facultativă. Ţinând seama de conţinutul activităţii, există mai multe categorii de cercuri/cluburi 
şcolare:  
- Cercuri cultural-artistice: Clubul de teatru, Creaţie publicitară, Revista gojdu, Club de dans (modern-
popular), Club de lectură 
- cercuri ştiinţifice: Clubul de dezbateri academice, Cercul de educaţie antreprenorială, Prepare yourself 
for the FCE, Tehnica servirii, Eu şi cultura germană, Tradiții culinare românești 
- cercuri sportive: Club sportiv – volei 
O importanţă deosebită o reprezintă valorificarea rezultatelor. Aceasta se realizează prin expoziţii, 
participări la concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice, competiţii şi întreceri sportive, serbări, 
spectacole, publicarea în reviste şcolare sau alte publicaţii. 
 
Bibliografie: 
1. Ioan Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Editura, 2003, Bucureşti 
2. http://www.gradinitaluidavid.ro/rolul-activitatilor-extrascolare-in-procesul-instructiv-educativ/ 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv-educativ 
 

Prof. înv. primar, SORIC MARIA 
Şcoala Gimnazială Ungureni – Bacău 

 
          „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
   În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo 
de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii școlarilor și elevilor. 
În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul 
educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul 
acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter 
atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 
  Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în 
aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia 
creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere 
de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 
stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea 
acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
 Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de 
cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. 
Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 
nu numai. 
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Voi atașa câteva fotografii realizate în timpul unor activități extrașcolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie : 
- Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în “ 
Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
- Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
- Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 87;  
- Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire; 
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Excursia de studiu – o activitate extrașcolară pentru receptarea literaturii 
„Pe urmele VITORIEI LIPAN” 

 
PROFESOR SOROIU ȘTEFANIA 

 
Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se 
desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile 
organizate la diferite obiecte, vizitele şi excursiile, vizionarea unor filme și spectacole de teatru, tabere, 
concursurile şcolare, organizarea de simpozioane/sesiuni de comunicări științifice  etc., care contribuie la 
adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea. În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter. Prin activităţile la care participă, elevii îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând 
spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 
Pentru organizarea acestei excursii literare , atât profesorul cât și elevii au câteva sarcini de îndeplinit. 
Mai întâi, cu câteva săptămâni înainte de desfășurarea excursiei, profesorul indică elevilor să citească 
romanul” Baltagul” de Mihail Sadoveanu, apoi să înregistreze pe fișe de lectură indicii spațiali ai acțiunii 
( localități, drumuri, hanuri, înălțimi, etc ). Paralel cu notarea lor se vor menționa tot în fișe alte elemente 
de construcție literară: personaje, dialoguri, obiceiuri, comentarii, notații cu privire la starea timpului. Pe 
baza lecturii se va elabora o hartă a drumurilor Vitoriei Lipan ( de un grup de elevi ). Harta va fi 
prezentată în timpul unei ore de curs, însoțită de extrasele din roman, conținute în fișe. Aceste extrase vor 
fi reluate în timpul excursiei, încercând să se realizeze asocierea mediului fizic cu reprezentarea lui în 
roman. Elementele fizice reale și observabile de către elevi nu vor reprezenta decât repere mnemotehnice 
ale unei întrupări literare. Este cel mai bun prilej ca elevii să înțeleagă și să recepteze opera sadoveniană 
mult mai ușor și mai rapid, față de o oră obișnuită de literatură. La întoarcerea din excursie, elevii vor 
avea ca sarcină de lucru să scrie ei înșiși despre locurile văzute și despre experiența trăită, sub forma unor 
impresii de călătorie și fără a-l pastișa pe autorul romanului. 
 
 Activitatea a avut un impact puternic asupra elevilor pentru că le-a oferit certitudini legate de universul 
oglindit de autor, de spaţiul natural, tradiţii şi obiceiuri, legende şi creaţii folclorice, ritualuri şi mentalităţi 
care guvernează lumea muntenilor, chiar şi în zilele noastre. 
Așadar, activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea 
activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă 
eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie :  
Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970; 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002; 
Corneliu, Crăciun, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Emia, Deva, 2004. 
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ACTIVITĂȚILE  EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR 
ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPIILOR 

 
prof. înv. primar MARIANA AURELIA ȘOVRE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERNEȘTI - CIOCOTIȘ 
 

Activităţile extraşcolare sunt modalități concrete și eficiente pentru realizarea obiectivelor procesului 
educațional  şi totodată constituie reale oportunități  pentru valorizarea altor competenţe decât cele 
solicitate în cadrul lecţiilor (de exemplu, talentul artistic al copiilor, îndemânarea,  diverse priceperi și 
deprinderi). De asemenea,  participarea copiilor   la aceste activităţi are ca impact ameliorarea relaţiilor 
interpersonale, o mai bună adaptare la etosul şcolar, precum şi creşterea motivaţiei acestora pentru 
învăţare. De aceea, este evidentă importanţa organizării unor astfel de activităţi şi necesitatea implicării 
tuturor copiilor  în cadrul acestora. Prin activităţile opţionale încercăm să arătăm că fiecare copil normal 
dezvoltat fizic şi psihic este capabil de un anumit ,,act creativ’’ care se poate manifesta sub diferite forme.  
Importanţa educativă a serbărilor  rezidă în conţinutul artistic prezentat precum şi în atmosfera 
sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. Caracterul colectiv al acestui gen de activităţi care conduce 
la sudarea colectivului de copii, îi învaţă să trăiască în grup, să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin 
organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. Toate acestea contribuie la 
realizarea sarcinilor educaţiei estetice, a dezvoltării gustului pentru frumos şi nu în ultimul rând, a 
dezvoltării pe plan moral. Acestea valorifică si dezvoltă interesele şi aptitudinile elevilor care îşi pot 
manifesta spiritul de iniţiativă, dau sigurantă şi încredere tuturor participanţilor, fiind prilej de bucurie 
pentru copii şi părinţi deopotrivă. Acţiunile extraşcolare vizează, de regulă, acele activităţi cu rol 
complementar orelor clasice de predare‑învăţare‑evaluare. Aria lor e dificil de delimitat. Ele sunt diverse 
şi se concretizează în vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, vizionarea 
emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, excursii, tabere. Activităţile extraşcolare 
sunt importante pentru copil, ele contribuie la lărgirea orizontului cultural din domenii variate, la 
formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţătură, la dezvoltarea unor deprinderi practice variate.  
Jocurile de rol constituie un instrument eficient, mereu adaptabil  la specificul social, la caracteristicile 
epocii istorice şi, în acelaşi timp, se apropie cel mai bine de particularităţile copilăriei, prin ceea ce este 
propriu teatrului – jocul, respectiv jocul teatral. Pentru copii, teatrul este o lume proprie, o lume în care îşi 
exersează şi îşi perfectionează achiziţiile şi în care au libertatea de a schimba ce le este neconvenabil şi de 
a sancţiona, de a se amuza, de a inventa şi de a fi eroi de succes. Firesc, cu prilejul fiecărei  sărbători 
religioase sau de altă natură, copiii trebuie implicați în activități care să-i ajute să înțeleagă semnificația 
respectivei sărbători și să-i atribuie importanța cuvenită. Activitățile vor fi concepute pentru a fi cât mai 
atractive, mai intersante și evident, adaptate vârstei și nivelului intelectual al copiilor.  
La fel ca 8 Martie, Crăciunul, 1 Decembrie sau alte sărbători, Paștele are o importanță deosebită. Astfel, 
cu acest prilej, organizăm diverse activități : concursuri de creație plastică și literară pe tema Învierii 
Domnului, încondeiere de ouă de Paști, concursul „În așteptarea iepurașului” (cu vânătoare de ouă de 
ciocolată, crearea de felicitări pentru Iepuras, confecționarea de decorațiuni pentru Paști etc.) 
Activitățile extrașcolare se vor alege ținând cont, așa cum am spus, de particularitățile copiilor, dar și de 
nevoile și interesele acestora. Nu se vor neglija nici cele cu caracter sportiv, pentru a asigura dezvoltarea 
armonioasă sub aspect fizic, nici cele cu caracter artistic, pentru a le dezvolta creativitatea. Așadar se va 
încerca abordarea unei diversități cît mai mari de activități pentru a atinge toate laturile personalității 
copilului. Scopul acestor activități este, așadar,  dezvoltarea armonioasă a personalității copilului, 
dezvoltarea  anumitor aptitudini, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării 
în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, li se descoperă 
valențele  pozitive ale educației, li se transmit valori morale, sociale, culturale. 
  
Bibliografie: 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Rolul activităților extrașcolare în grădiniță 

Prof. înv. preșcolar Spanache Doinița Rodica 

Școala Gimnazială Lunca 

Structura Școala Gimnazială Blăgești, Pașcani, Iași 

 

 ”Să nu-i educăm pe copiii noștrii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze. 

 (Maria Montessori- ” Descoperirea copilului”) 

Pefecționarea procesului instructiv-educativ presupune împletirea activităţilor şcolare cu activităţile 
extraşcolare. Desfășurarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece permit manifestarea 
creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă 
imaginaţia şi creativitatea şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor potrivite 
interesului si vârstei copiilor, arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 
În școala de azi, eficienţa educaţiei depinde de modul  în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest 
cadru. În învăţământul preşcolar avem datoria de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi 
socio-afectiv dar şi pentru o bună integrare socială. Socializarea este unul dintre elementele ce 
fundamentează scopurile nivelului preșcolar ca treaptă a sistemului românesc de învățământ. Grădiniţa, 
oricât de bine ar fi organizată, dotată din punct de vedere material, oricât de bogat ar fi conţinutul 
cunoştinţelor pe care le comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă 
creatoare, trăsuri specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le mărească lumea lor spirituală, să le 
împlinească setea lor de cunoaştere, să le ofere posibilitatea de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să 
caute singuri răspunsuri la unele întrebări, pentru a-şi forma convingeri durabile. O importantă 
caracteristică a activităţilor extraşcolare este aceea că antreneză copiii  în activităţi cât mai diverse şi 
bogate, cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. Pe lângă faptul că ajută la 
gândirea și completarea procesului de învățare, astfel de activități permit de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini  și înclinații speciale. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: diferite proiecte tematice, 
interpretarea unor roluri la serbările școlare, recitarea sau dramatizarea pieselor autorilor cunoscuți, 
realizarea unor desene, postere interesante şi creative pe diverse teme, excursiile, taberele, participarea la 
piese de teatru, atelierele creative, şezători, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică, lecțiile-vizită. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod organizat, informaţii din 
toate domeniile de activitate: muzică, literatură, istorie, geografie, artă, etc  formându-se astfel anumite 
competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri, de a respecta și valorifica tradițiile 
strămoșești, dansurile, cântecele populare și nu numai. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce 
modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Pe lângă acestea, activitățile extraşcolare 
generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine 
corectă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. În cadrul acestor activități, copiii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi 
modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv, toleranţă faţă de ideile noi. Înainte de 
toate, este însă important ca educatorul  însuşi, apelând la toate metodele, să fie creativ, bun actor, să 
privească copiii ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, trebuie sa reușească să capteze atenţia copiilor, 
să le stârnească interesul, curiozitatea, bucuria, imaginaţia, dorinţa de a participa la desfăşurarea acestora. 
Trebuie, de asemenea, atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, recalcitranți, învăţând astfel să se 
”deschidă” sau tempereze în preajma colegilor lor. 

Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Profesor Invatamant Prescolar: SPATARU MIRELA GABRIELA 

SCOALA GIMNAZIALA ,,NICU CONSTANTINESCU”  - BUZAU 

 

          „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi 
socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se 
pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată 
 sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: 
taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, 
 participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul 
rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important 
ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele 
recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL  

    INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Prof. înv.primar Spătăcean Marinela,  
Şcoala Gimnazială,,ION POP RETEGANUL,, Sîncel 

 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 
cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-
un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea 
raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare 
este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. Activităţile extraşcolare  au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 
şi util şi  de a-l transforma într-o sursă educaţională. Elevii pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de 
piese de teatru, filmeistorice,comedii,prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă, se 
pot materializa în vizite, excursii, concursuri sportive sau de cultură generală, vizionări de filme, 
spectacole cultural-artistice, filme, teatru. Toate acestea contribuie la dezvoltarea copilului, atât 
comportamental, vestimentar cât mai ales cultural. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea       corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii.    
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OBICEIURI DE PAŞTI 

 

Profesor învăţământ primar: Spiridon Ionela-Anişoara 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Dăbuleni 

 

Paştele este una din cele mai mari sărbători creştine.  După o perioadă de post, creştinii se pot 
bucura şi sărbători Paştele. În noaptea de Înviere creştinii merg şi iau lumină de la altar, apoi se întorc 
cu lumânările aprinse acasă 
 Gospodinele au curăţat casa din timp şi au pregătit mâncărurile pentru Paşti. De Paşte se face 
pască, drob de miel, friptură de miel şi ciorbă cu leuştean.  

 Se vopsec ouăle în diferite culori. Roşul simbolizază sângele, verdele învierea naturii, galbenul 
soarele şi albastrul cerul şi apa. Ouăle se ciocnesc de Paşte şi oamenii îşi spun: „Hristos a înviat!” şi 
„Adevărat a înviat!”. Oamenii uită de supărări, sunt mai buni, mai generoşi şi mai prietenoşi. 
 Odată cu înnoirea naturii este obiceiul ca oamenii să-şi înnoiască  şi îmbrăcămintea. 

 Simbolurile Paştelui sunt ouăle, mielul şi pasca. 

PAŞTELE ŞI SEMNIFICAŢIA LUI 
 Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Paştele, este singurul praznic care se sărbătoreşte pe 
parcursul a trei zile.  

Săptămâna care urmează praznicului se numeşte Săptămâna luminată. În această săptămână nu 
avem voie să ne plângem morţii, ci să ne bucurăm de lumina şi veselia Paştelui. 

Ziua de vineri a acestei săptămâni ne întâmpină cu o sărbătoare în cinstea Maicii Domnului, 
numită Izvorul Tămăduirii. 

Salutul „ Hristos a înviat!” se adresează timp de patruzeci de zile până la sărbătoare Înălţării 
Domnului la cer. 

Simboluri pascale 
 

 Crucea este simbolul crucificării, biruinţa morţii, Semnul izbăvirii din păcat. 
 Oul simbolizează renaşterea, mormântul lui Hristos, în care a stat trei zile şi apoi a înviat. Ouăle 

roşii au menirea de a ţine răul deoparte şi simbolizează sângele lui Hristos.  
 Mielul reprezintă triumful înnoirii. El îl simbolizează pe cel care trebuie sacrificat pentru propria 

mântuire. Mielul sau oiţa îl desemnează pe membrul turmei lui Dumnezeu. 
 

Bibliografie: 

 Ghinoiu I., 2003, Sărbători şi obiceiuri româneşti, Editura Elion, Bucureşti; 
 Gorovei A., 2003, Credinţe şi superstiţii ale poporului român, Editura Grai ţi suflet - Cultura 

Naţională, Bucureşti; 
 Marian S. Fl., 2001, Sărbătorile la români, vol. 1, Editura Grai şi suflet- Cultura Naţională., 

Bucureşti; 
 

 

        Cea mai mare sărbătoare domnească, în special a creştinilor 
ortodocşi, este Paştele sau Învierea Domnului. Paştele, împreună 
cu duminica – sărbătoarea săptămânală a creştinilor - este cea mai 
veche sărbătoare creştină, oficiată încă din epoca apostolică. 
Învierea Domnului sau Paştele reprezintă pentru creştini 
momentul în care moartea este învinsă şi nu mai are stăpânire 
asupra omului.  
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Rolul Activităţilor extraşcolare in procesul educaţional 

Spiridon Ramona 

Şcoala Gimnazială ,,Ion Diaconu,, Tulnici,Vrancea 

   „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi 
socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se 
pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia 
tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată 
 sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: 
taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot 
imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative, 
 participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul 
rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important 
ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele 
recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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* Ionescu, M., Chiş, V.,Mijloace de învăţământ şi integrareaacestora în activităţile de instruire şi autoinstruire 
Editura PresaUniversitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, 
Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului 
obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002 
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 Forme de activităţi extracurricularedesfăşurate cu elevii ciclului  
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SĂRBĂTOAREA FLORIILOR LA ROMÂNI 
 

Prof.Spiridon Victoria,, ȘCOALA GIMNAZAILĂ NR.2 PIATRA NEAMȚ 

 

Sărbătoarea Paştelui este pentru români, alături de Crăciun, cea mai importantă din an. Ultima săptămâna 
din Postul Paştelui se numeşte “Săptămâna Patimilor” şi începe în duminică Floriilor, duminică în care se 
comemorează intrarea lui Iisus în Ierusalim. “Săptămâna Patimilor” comemorează prinderea lui Iisus, 
crucificarea şi moartea Lui. În duminica Floriilor credincioşii  merg cu crenguţe de salcie la biserică 
pentru a fi sfinţite. . Slujitorii Bisericii citesc rugăciuni, ţinând în mâini aceste ramuri înmugurite, cu 
lumânări aprinse, că simbol al biruinţei vieţii asupra morţii, fiind cunoscut faptul că salcia are o putere 
mare de regenerare, dar şi că este primul copac care înverzeşte, primăvara.. Apoi copiii pun câteva 
crenguţe la geamul gazdei, gazda  oferă copiilor ouă proaspete. Ramurile de sălcie se păstrează tot anul la 
icoane, la uşile şi ferestrele gospodăriilor. Oamenii obişnuiesc şi să înfigă aceste ramuri în straturile 
proaspăt semănate, să le pună în hrană animalelor sau să le aşeze pe morminte. Ramurile verzi 
simbolizează castitatea, dar şi renaşterea vegetaţiei, amintind totodată de ramurile cu care a fost 
întâmpinat Iisus la intrarea în Ierusalim, în această zi. De Florii ,sunt diverse obiceiuri: în unle zone,se 
obişnuieşte să se facă “de ursită”, astfel că fetele aflau, prin diverse procedee, dacă se vor căsători sau nu 
în acel an. Tot de Florii, mărţişorul purtat până în această zi se pune pe ramurile unui pom înflorit sau pe 
un măceş, iar zestrea se scoate din casă, pentru aerisire. De asemenea, la miezul nopţii, se fierbe busuioc 
în apa, iar dimineaţă feţele se spăla pe cap cu această fiertura, că să le crească părul frumos şi strălucitor. 
Ce rămâne se toarnă la rădăcină unui păr, în speranţa că băieţii se vor uită după ele că după un copac 
înflorit. În popor se mai spune că cine îndrăzneşte să se spele pe cap în ziua de Florii fără apa descântată 
şi sfinţită riscă să albească. În alte zone ale țării, femeile aduc ofrandă de pomenire a morţilor, împărţind 
plăcinte de post. În sâmbătă Floriilor se mai făcea un ceremonial complex numit Lazarita, după modelul 
colindelor, la care participau doar feţele. Una dintre feţe, numită “Lazarita”, se îmbrăca în mireasă şi 
colindă, împreună cu celelalte, în faţă ferestrelor caselor. Duminică Floriilor este şi prilej de a-i sărbători 
pe cei care poartă nume de flori 

În trecut, ramură de sălcie sfinţită era folosită şi în scopuri terapeutice. Oamenii înghiţeau matisori de pe 
ramură de sălcie pentru a fi feriţi de diferite boli 

Sunt multe obiceiuri de Paște, pe care românii le păstrează cu sfințenie  

Bibliografie :https://www.didactic.ro/materiale-didactice/articole-pentru-sarbatori-pascale 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

 

Profesor: Spiță Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 2 Motru, Gorj 

 

“Să nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și 
nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori 
,”Descoperirea copilului”) 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și 
cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedăvarsta, copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viața. 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 
cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-
un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să şi maximizeze potenţialul intelectual. Activităţile extracurriculare  sunt activităţi 
complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă 
interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-
un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, 
contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate 
care îmbracă cele mai variate  forme. Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a 
materialului de către cadrul didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, 
măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii. Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin 
varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme 
specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de 
încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. 
În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi 
recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - 
excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, 
termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme 
variate, ca de exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel 
de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, 
întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator. 

 Exemple de activităţi extracurriculare 

1. Serbările şi festivităţile 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea 
serbărilor în scenă aduce satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi 

“spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 
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2. Concursurile şcolare 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, având în 
acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia.Concursurile şcolare oferă 
elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă. 

3. Excursiile şi drumeţiile 

  Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor cetăţenească şi 
patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, 
dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi 
mobilizator. 

4. Vizionările 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o sursă de 
informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activităţi 
interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să odescifreze şi să o îndrăgească. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către 
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala 
trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 
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 * Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea  procesului de învăţământ  2000, 
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* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 

 

PROF. SPULBER CĂTĂLIN, LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU 
VLAHUȚĂ”, PODU TURCULUI, BACĂU 

                                                                                             

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările 
fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia 
depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric 
comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar 
dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Procesul educational din 
gradinita presupune si forme de munca didactica complementara activitatilor obligatorii. Acestea sunt 
activitati desfasurate in școală in afara activitatilor obligatorii sau activitati desfasurate in afara școlii. Ele 
sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega 
importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică 
cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
tinerilor. Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Astfel de activitati sunt de o reala importanta 
intr-o lume dominata de mass media si ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva 
decat sa contribuie la transformarea copiilor nostri in niste persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emotional si mai presus de toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la 
cea mai frageda varsta , copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si 
fenomenele din natura. Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate 
formele de actiuni turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii. In cadrul activitatilor organizate in mijlocul 
naturii, al vietii sociale , copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele , 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, scolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. 
In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , 
imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta toamna , frunzele 
ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare,frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor 
ramane in suflet celor mici , creandu-le emotii estetice.La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la 
tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul , fiind dispusi sa actioneze in acest sens.  
Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă pe nivele 
de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii 
neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             
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In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. În concluzie, cadrul didactic poate face multe 
pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare.vDar, se vede necesitatea de a 
modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să 
realizeze un feed- back pozitiv.  
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Rolul activitǎţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 

Prof. înv. primar Staicu Iuliana 

Şcoala Primarǎ Sîrbeşti, Alimpeşti, Gorj 

 
           "Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să reprezinte 
viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia sa, cu 
vecinii săi, pe locurile lui de joacă." John Denvey. 

 

 Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  Activităţile complementare concretizate în excursii şi 
drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută 
adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii 
copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin 
produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă grupul de 
copii. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.   Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  Realizarea acestui obiective depinde în primul 
rând de invatator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . Un punct forte al 
activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură 
aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar 
permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul 
şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are 
o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative 
exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de 
teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la 
muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin 
dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 
Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de 
a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca invatatorul însuşi să fie creativ, pentru că 
numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
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 Activităţile extraşcolare au un  impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor  implicaţi  în 
acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine 
dezvoltarea  stimei  de  sine  şi  a  autovalorizării,  promovează  dezvoltarea  aptitudinilor  şi  intereselor  de 
cunoaştere a elevilor. 
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Activităţile extrşcolare, o altfel de şcoală 
 

Prof. Stainer Claudia 
Colegiul Tehnic George Bariţiu, Baia Mare 

 

Deși s-au făcut numeroase reforme în învățământ, iar schimbările sunt pozitive, sistemul de învățământ 
din România este încă unul destul de conservator neexistând o corelare între ceea ce învață elevii la școală 
și noile realități ale societății în care trăim.  
Sistemul de învățământ tradițional considera că obiectivul său principal era acela de a transmite informații 
elevilor, pe care aceștia trebuia să le memoreze, în scopul de a-și lărgi orizontul cultural. Experiența de 
viață a elevilor, realitatea era ignorată, deoarece aceasta era considerată irelevantă.  
În ultimul timp lucrurile s-au schimbat, este totuși nevoie de activități inovatoare bazate pe interesele și 
stilul de viață al elevilor și mai mult, de transferul de competențe-cheie dincolo de simpla componentă a 
cunoașterii, care a fost neglijată. Elevii încă nu-și pot gestiona carierele și nu pot să joace un rol activ în 
societate deoarece ei pur și simplu nu posedă abilitățile necesare. 
Importanţa educaţiei extracurriculare devine din ce în ce mai evidentă, având un rol important în formarea 
personalităţii tinerilor. Îmbinarea educaţiei formale, învăţată în şcoli şi licee pe baza programului 
curricular şi cea extracurriculară, în unităţi şcolare sau în afara acestora au ca scop dobândirea de către 
tineri a cunoştinţelor şi competenţelor care să le permită continuarea educaţiei de-a lungul întregii vieţi şi 
să-i ajute să se adapteze la societatea în continuă schimbare. În acest context, elevii de astăzi, 
profesioniştii de mâine trebuie să-şi dezvolte competenţe- cheie, civice şi sociale care să faciliteze 
integrarea lor în orice mediu socio-profesional. Cerinţe precum: a face față schimbărilor, a gândi critic şi 
reflexiv, a-şi asuma, responsabilităţi şi a participa activ în societate  îşi găsesc răspunsul prin desfaşurarea 
activităţilor extracurriculare. Acestea contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă relaxantă,  la astfel de activităţi, care cresc 
atractivitatea învăţării şi implicit motivaţia pentru învăţare. 
Un exemplu de activitate extraşcolară în care au fost implicaţi elevi de liceu, profil tehnic, este City 
Bound (Legaturi urbane), un concept sinonim cu educația experimentală în oraș, care cere creativitate, 
imaginație și depășirea unor limite personale. Practic, orașul devine sală de clasă socială, iar toate 
activitățile au loc în acest cadru. Majoritatea activităților sunt concepute în aşa fel încât ele presupun a 
intra în contact cu persoane necunoscute, în scopul de a rezolva sarcinile de lucru. Pentru aceasta, 
participanții trebuie să fie ei înşişi activi și să intre în contact cu alte persoane. Acesta este singurul mod 
de a experimenta ei înșiși experienţele la care sunt expuşi și de a-şi dezvolta capacitatea lor de a 
interacţiona. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. Stan Adina-Lăcrămioara 

Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara 

 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest 
tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și 
folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la 
școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea 
de aceste comori preluate din moși strămoși. O altă sărbătoare importantă este Ziua Națională a României 
,sărbătorită în fiecare an la 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce 
înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne 
apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate 
determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, 
colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste 
activități. Un alt eveniment extrem de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice 
persoană trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități 
extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea 
tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii Domnului. 
 Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu 
însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, 
bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și 
valoroase. Antrenarea elevilor la activități diversificate atât în cadrul cursurilor, în „Săptămâna altfel”, cât 
și în afara școlii are drept scop trezirea și menținerea interesului pentru disciplina școlară respectivă, cât și 
descoperirea și cultivarea talentelor unor copii dotați. În decursul anilor de predare a limbii engleze, 
începând din clasele primare, am marcat cu elevii mei diferite teme -My Mother, Family, A Nice Trip, 
Health, World Literature Today-,și aniversări -International Women’s Day, World Poetry Day,Fathers`s 
Day. Aspecte ale civilizației și culturii din țările anglofone, cum sunt Thanksgiving Day, Halloween, 
Valentine’s Day sunt prilejuri de cunoaștere a acestor țări, a mitologiei, istoriei, folclorului, însă fără a 
cultiva modul în care unele au devenit doar prilej de show, distracție exagerată sau chiar de promovare a 
unor culori negative, neconcordante cu principiile educației în școală. 
 Activitățile organizate în afara orelor de clasă, fie în școală, fie în afara școlii, determină, prin interesul 
elevilor, o cunoaștere mai aprofundată a limbii și civilizației engleze, lărgirea orizontului de cunoaștere al 
elevilor, care află lucruri noi despre răspândirea limbii engleze în lume, în ce țări este limbă de stat, care 
sunt cele mai importante centre culturale britanice, americane, canadiene, australiene, neozeelandeze, 
indiene, cum să se comporte când ajung în spațiul anglofon. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, 
cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de 
suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor 
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cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 
  Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar să se 
creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea de 
completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii de 
formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod util şi plăcut timpul 
în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea utilităţii organizării plăcute 
a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc.   Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la 
activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol 
important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și 
poeziilor prin aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice.  În concluzie, putem 
menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă 
simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie 
antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. 
Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai 
multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. STAN ARGENTINA-FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA”, BUCUREȘTI 
 
 

În societatea contemporană, problematica educației dobândește noi conotații, provocate de schimbările 
care se produc în toate domeniile vieții sociale. Procesul educațional presupune și forme de muncă 
didactică complementară activităților obligatorii. Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată 
în procesul de învățământ, ea nu epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. 
Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine 
stabilite în formarea personalității copilului. Activitățile extrașcolare constituie modalitatea 
neinstituționalizată de realizare a educației. Prin activitățile extracurriculare, educația urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activitățile extrașcolare 
contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor 
elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, participă într-o 
atmosferă relaxantă, cu însuflețire și dăruire, la astfel de activități. Scopul activităților extracurriculare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate și bogate în 
conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea în mediul școlar, fructificarea 
talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activitățile extrașcolare se 
desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă 
nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. Activitățile extracurriculare au menirea de a 
valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut și util și de a-l transforma într-o sursă educațională. 
Este necesar ca în activitățile extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să 
fie integrate în mod echilibrat și momente recreative. Activitățile extrașcolare au în general cel mai larg 
caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 
Activitățile complementare concretizate în excursii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă 
copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente. O mare 
contribuție în dezvolatarea personalității copilului o au activitățile extrașcolare care implică în mod direct 
copilul prin personalitatea sa și nu prin produsul realizat de acesta. Se știe că încă de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe dacă sunt puși în contact direct cu obiectele  și fenomenele 
din natură. Copiii au nevoie de acțiuni care să le lărgească lumea lor sipituală, să le împlinească setea de 
cunoaștere, să le ofere prilejuri de a se emoționa puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-și 
forma convingeri durabile. Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi cât și pe 
cei mai puțin pregătiți, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă 
spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. 
Elevii se autodisciplinează prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, 
asumându-și responsabilități. Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut și mai temeinic 
obiectivul principal al școlii și al învățământul primar- pregătirea copilului pentru viață. 
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor 
de care dispune clasa de elevi. În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o 
componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, 
adoptând o atitudine creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul 
variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebbuie să fie îndrumaţi să 
dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
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Com. BILBOR, Jud. HARGHITA. 

 

Platon definea educatia ca fiind “arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native 
pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 
Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor 
dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite . Aceste activităţi le oferă 
destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament din comuna;  
- excursii; 
- plimbări în aer liber; 
- vizită la diferite muzee: 
-serbari cu diferite ocazii: 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul 
natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi 
prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au 
creat opere de artă scriitori şi artişti. Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează 
buna dispoziţie. Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 
pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină 
de sens.  
-Ziua de 8 Martie,1 Iunie Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 
Decembrie, 24 Ianuarie,etc 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 
La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub 
forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor de 
vârstă şi individuale ale copilului. 
Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei şi tinereţii. Ştim cu toţii că orice copil de 
vârstă ante sau preşcolară se joacă tot timpul. Acestea le conferă conduitelor lor multă flexibilitate şi mai 
ales le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare psihică.  
În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un 
muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei factori 
implicaţi în actul educaţional: 
preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
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familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 
grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii 
dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină 
să o îndrăgească. În cadrul acestor activităţi copii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date,, învaţă să înveţe’’. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de 
voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor 
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni 
frumoase şi valoroase.  Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie :  

Noul curriculum pentru invatamantul presolar, 2018   

Preda Viorica,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de     copii.’’Editura,,Gheorghe 
Cârţu Alexandru’’,Craiova2009. 

Bruner J.S., Procesul educatiei intelectuale, Ed. Stintifica Bucuresti, 2000 

1847



Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

 

Prof. Stan Laurențiu 

Școala Gimnazială ”Aurel Mosora”Sighișoara 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități 
realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor 
clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele 
activități cu rol complementar orelor clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de 
delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de 
învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, activități artistice, activități sportive, și activități legate de 
protecția mediului. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie 
un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea 
sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  
Vizionarea unor filme, spectacole de teatru pot constitui surse de informații, dar în același timp și puncte 
de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa gustul pentru frumos. 
De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un model de conduită pentru 
elevi (scriitori, medici, avocaţi, preoţi, sportivi) 
Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau agenți 
economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în 
programele de învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși 
ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor. Dacă excursia se organizează în muzee, 
monumente istorice, obiectivele urmărite ar putea fi: cunoaşterea istoriei ţinutului natal; însuşirea 
normelor de protecţie a monumentelor istorice (a valorilor naţionale); dezvoltarea ataşamentului, a 
dragostei faţă de trecutul glorios al poporului nostru. Informațiile culese vor putea fi valorificate la 
disciplinele de învăţământ la care se pretează, astfel fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și 
îmbogăţindu-se cultura generală. În valorificarea cunoştinţelor dobândite în timpul excursiilor, elevii pot 
veni cu nuanțe originale de natură afectivă, prin care îşi exprimă propriile impresii şi sentimente faţă de 
cele văzute. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, și a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de educație plastică și cunoașterea 
mediului, iar materialele pe care le adună, pot fi folosite în diverse teme de creație. 
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică, îl 
reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 
dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la 
diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au 
învăţat, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Prin organizarea unor concursuri 
între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite  promovăm valori culturale şi etice fundamentale, 
precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, 
putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. La mare înălţime în topul 
priorităţii elevilor se află educaţia fizică realizată prin activităţi extra-curriculare foarte atractive cum ar fi 
competiţiile sportive între clase sau între şcoli Pe lângă formarea deprinderilor motrice, activităţile 
sportive contribuie si la formarea trăsăturilor de voinţă şi de caracter. 
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Concursurile sportive vin şi ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere 
la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de aruncat la ţintă sau chiar 
minicampionatele de fotbal sau handbal. Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil 
bine conturat: se desfăşoară cu elevii şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii 
fiind categoriile din afara spaţiului şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. Schimburile inter şcoli, 
invitaţia unor specialişti din diferite domenii, atragerea reprezentanţilor ONG-urilor în activităţile 
extraşcolare le face cu mult mai atractive şi mai profitabile pentru toţi cei implicaţi. Putem concluzia 
astfel că succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii 
şi comunităţii cu experienţe relevante pentru activitatea desfăşurată. În acest fel elevii participă cu dăruire 
și însuflețire la aceste activități relaxante, îmbinându-se astfel utilul cu plăcutul. 
 

1849



ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

Prof. înv. preșc. Stan Lidia 

Școala Gimnazială – Vasile Alecsandri 

Grădinița cu P.N. nr. 58 

Brăila 

 

Activitățile extracurriculare din grădiniță sunt cele desfășurate în afara activităților obligatorii sau 
activități desfășurate în afara grădiniței. Aceste activități prin structură au un conținut specific , 
complementar activităților de învățare realizat la clasă. Ele au o deosebită influență formativă prin 
formele de activitate turistică , plimbările, excursiile, taberele, coloniile. Activitățile din mijlocul naturii și 
al vieții sociale , oferă posibilitatea de a percepe realitatea , de a investiga, prin acțiuni directe asupra 
obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. Copiii primesc 
o mare cantitate de informații despre munca omului, își formează deprinderi simple de manipulare a unor 
obiecte, observă condițiile de viață ale plantelor, animalelor, despre succesiunea anotimpurilor, despre 
frumusețile țării, despre trecutul istoric al poporului român. Copilul care a învățat să admire natura, 
florile, să observe activitatea insectelor sau strădania rândunicii de a zidi cuibul, de a hrăni puișorii, acel 
copil va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. Acțiunile turistice contribuie la înbogățirea 
conținutului jocurilor și a altor forme de joaca din grădiniță. Vizitele la muzee, expoziții , monumente 
istorice, constitue un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului 
român. Educatoarea trebuie să ofere în mod gradat activități educative privind protejarea mediului 
înconjurător prin amenajarea colțului naturii, acvarii, îngrijirea spațiului verde din curtea grădiniței, unde 
copiii pot urmări evoluția plantelor dar si alte aspecte ale naturii. Vizionările și spectacolele, contribuie la 
consolidarea cunoștințelor despre lumea minunată a artei. Filmele și alte emisiuni pentru copii transmise 
pe televizor aduc satisfacție deoarece dau copiilor iluzia realității. Spectacolele cu caracter distractiv au 
darul să binedispună pe copii prin diferite situații comice sau ironii. Educatoarele au un rol deosebit în 
alegerea spectacolelor și selecționarea emisiunilor de televiziune pentru a avea o influență pozitivă mai 
evident conturată. Serbările prin conținutul lor sunt un izvor de satisfacții, bucurii, creează bună 
dispoziție, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic ți psihic. În cadrul grădinițelor, 
serbările se pot organiza cu diverse ocazii, Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, sfârșit de an școlar. Concursurile 
vin ca o completare a activităților din grădiniță, sunt agreate de copii. Acestea pot fi concursuri de 
biciclete, triciclete, de alergare, de desene pe asfalt. Toate acestea duc la dezvoltarea armonioasă a 
copiilor , a organismului, și la menținerea unei bune dispoziții pe tot parcursul desfășurării.   Acest gen de 
activități au un caracter colectiv care conduce la sudarea legăturii între copii, îi învață să trăiască în grup. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Înv. Primar: Stan Ligia 

Școala Gimnazială Nr. 49, București 

 

Activitățile extrașcolare reprezintă modalitatea neinstituționalizată de realizare a educației. Aceste 
activități sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Elevii nu pot evolua doar în 
cadrul orelor de curs, ci au nevoie de activități prin care își pot dezvolta și alte capacități cum ar fi 
creșterea sentimentului valoric, creșterea stimei de sine, încrederea în forțele proprii etc. Activitățile 
extrașcolare permit folosirea plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea capacității de cooperare și de 
lucru în grup, dezvoltarea voinței, formarea trăsăturilor pozitive de caracter și a unei atitudini pozitive față 
de învățare. În alegerea activităților extrașcolare, cadrul didactic trebuie să țină cont de ceea ce își dorește 
elevul, de activitățile pe care le face cu plăcere și pentru care manifestă interes. Conținutul acestora nu 
este stabilit de programă, ci poate fi elaborat împreună cu elevii, ținând cont de dorințele lor. Maria 
Montessori în cartea „Descoperirea copilului”, spunea: ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de 
azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 
Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. Realizarea acestor activități vine în sprijinul acestui proces de 
adaptare. Datorită caracterului interdisciplinar, acestea constituie  pentru elevi o oportunitate de a-și 
îmbogăți cultura generală, de a dezvolta latura relațională și emoțională a elevilor. Informațiile pe care 
elevii le-au achiziționat în cadrul acestor activități pot fi un suport pentru activitățile  desfășurate în clasă, 
dar și factorul care determină o mai mare implicare în procesul de învățare.  Diferiţi autori  menționează 
marea varietate a activităților extraşcolare: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de 
teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes  ştiinţific sau comunitar, vizite la alte 
unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, etc. 

 În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, locurile 
unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit și au creat opere de artă. În urma excursiilor , a 
drumețiilor, elevii sunt capabili să relateze cu mai multă creativitate și sensibilitate, realitatea observată. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea artei.  

Concursurile sunt preferate de majoritatea copiilor. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic 
ce au învăţat. În cadrul acestora se pot promova  valori culturale şi etice fundamentale. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 
ceilalţi membri ai comunităţii sunt parteneri în educaţie, se formează o comunitate de suport benefică 
fiecărui elev. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, 
organizaţii nonguvernamentale etc.  Fiind activități la care participă cu drag, elevii  se autodisciplinează, 
devin responsabili și se supun de bună voie regulilor. Ei se simt liberi să își exprime ideile, opiniile, 
nefiind într-un cadru formal.  De asemenea, în astfel de activități, cadrul didactic își poate cunoaște mai 
bine elevii și le poate influența dezvoltarea elevilor săi pregătindu-i  pentru viață. 
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Realizarea  acestor activități conduce la: 

- Rezultate școlare bune; 
- O stare psihologică bună a copilului; 
- Coeficientul de abandon școlar mai scăzut; 
- Un comportament social corespunzător; 

Cu toții ne dorim astfel de rezultate, dar pentru acestea, cadrul didactic trebuie să fie creativ, să 
pregătească activități care să le stârnească elevilor săi dorința de a cunoaște, de a descoperi și de a 
valorifica cele aflate. Astfel, aceste activități vor contribui la formarea și dezvoltarea complexă a 
personalității elevilor. 

 

Bibliografie: 

 Cernea, M. (2000), "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea 
procesului de învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1", Ed. Discipol, Bucureşti; 
 Ionescu, D, Popescu. R, (2012). Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. 
Dezvoltarea de competenţe cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti   
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof. Stan Maricica 

Școala Gimnazială Oniceni, com. Forăști, jud. Suceava 
 
     „Să nu‐i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să‐i învăţăm să se adapteze.” 
                                              (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
          
 
O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini 
speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă 
in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza 
niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  În ultimul timp, devine tot mai evident 
faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, 
depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de 
asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, 
învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială 
cât mai uşoară.  
 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, 
iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţile extracurriculare 
 sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De 
asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale 
copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela 
 că antrenează copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă 
de predare-învăţare. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee 
sau Grădina Zoologică.  
 
Copiii  pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de 
piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 
este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia 
copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi 
dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la 
îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru 
frumosul din natură, artă si cultură.  
 
Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.            
   
  Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 
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Importanța activităților extrașcolare 

 

Prof. Stanc Ana- Liceul Teoretic Mircea Eliade- Lupeni 

 
   „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 
învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-
învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică 
clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva 
caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
- înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, 
etc.); 
- au rol complementar celui al școlii; 
- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 
reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
- oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută 
să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 
Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 
sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, 
în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
- participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor 
și performanțelor școlare; 
- participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
- participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest 
tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și 
folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 
O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 
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VIZITELE LA MUZEE CA FORMA DE CUNOASTERE  

SI EDUCARE A COPIILOR 

 

Prof. STĂNCELE ELENA 

Grădiniţa ,,CASTELUL FERMECAT”, Craiova 

 

Muzeul este o institutie de mare valoare si se bucura de mare pretuire in toata lumea, deoarece joaca un 
rol important in educarea tineretului si spiritul respectului fata de valorile materiale si spirituale create de-
a lungul istoriei. De aceea se impune ca scoala sa ofere tinerilor posibilitatea de a cunoaste in mod 
organizat muzeul in tot ceea ce inseamna el pentru societate. Depozitar principal al valorilor materiale si 
spirituale, factor de educatie care ar trebui sa aiba un impact hotarator in formarea unei atitudini de 
respect fata de valorile nationale. Din pacate din varii motive interesul populatiei pentru cunoastere prin 
vizitarea muzeelor a scazut in mod considerabil in ultimii ani, iar tineretul nu face abatere de la aceasta 
tendinta. Muzeele ofera o oportunitate dinamica de a expune copiii la noi experiente si le permite sa 
descopere lucruri noi intr-un mediu bogat si educativ. Prin intermediul exponatelor interactive, copiii au 
capacitatea de a invata singuri, de a-si dezvolta si descoperi propriile curiozitati. Aceasta expunere unica 
ofera fundamentul ideal pentru creativitate, gandire critica si conectarea cu lumea din jurul lor. 
Aducerea copiilor la muzee le deschide ochii catre noi perspective relevante pentru viata lor. Acest tip de 
expunere poate contribui la dezvoltarea competentelor critice superioare si a gandirii creative, care fac 
parte dintr-un succes viitor. De ce vizităm muzee? Pentru că pe lângă elementul inedit, pot să înţeleg mai 
bine istoria, civilizaţia, atmosfera locului în care se află; pentru că îsi îmbogăţesc cunoştinţele generale; 
pentru că pot călători în timp şi spaţiu, aflând nu doar despre istoria oamenilor, ci şi a ciocolatei, a 
jucăriilor, şi de ce nu, chiar a… pantofilor.  
Iată câteva recomandări pentru profesorii care intenționează să viziteze un muzeu: 
Dacă e posibil, alegeți un muzeu cu ghizi care pot oferi un program adaptat la nevoile elevilor 
dumneavoastră. Nu ezitați să transmiteți muzeului cerințele dumneavoastră speciale, astfel încât să vă 
poată pregăti un program personalizat. Întrebați care sunt mijloacele de transfer al informației. Vizita 
constă în a privi, a asculta și a merge ordonat, în grup? Sau elevii au un rol independent, cu sarcini și/sau 
întrebări de soluționat? Există puncte în care se desfășoară activități fizice? 
Transferul de informații se bazează pe povești (eventual cu detalii care să contribuie la crearea de imagini 
în mintea copiilor)? Copiii vor ține mult mai ușor minte o poveste decât o listă cu informații. 
Ce puncte majore de interes le sunt prezentate copiilor, pe care aceștia să le poată corela cu propria viață 
și experiență? Activitatea aceasta are loc în muzeu? Elevilor le sunt puse la dispoziție materiale de 
învățare cu ajutorul cărora să se pregătească și să fixeze cunoștințele după vizită? 
Dacă intenționați să vizitați un muzeu cu o clasă de copii, fără să fiți însoțiți de ghizi, puteți pune chiar 
dumneavoastră în practică sugestiile de mai sus. O idee bună este să distribuiți copiilor întrebări sau 
sarcini concrete, pe care să le soluționeze în timpul vizitei.  
De exemplu: 
Care operă de artă v-ar plăcea să o aveți acasă? Unde ați expune-o și de ce? 
Poate că unul dintre exponate sau operele de artă vă spune o poveste. Care este povestea sa? 
Admirați exponatul/opera de artă timp de 20 de secunde. Întoarceți-vă cu spatele la ea. Apoi rugați-i pe 
colegi să vă adreseze întrebări. La câte știți răspunsul? 
Reguli de Comportament Pentru Vizita La Muzeu: 

 Nu atinge exponatele! 
 Asculta ghidul! 
 Nu pasi pe coridoarele interzise! 
 Nu deranja vizitatorii muzeului! 
 Nu manca in muzeu! 
 Nu rade in hohote! 
 Nu comenta cu voce tare ceea ce vezi! 
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 Nu ne împingem pe parcursul drumului spre muzeu! 
 Rămânem grupaţi şi ascultăm sfaturile doamnelor profesoare. 
 Să se comporte respectuos cu cei din jur.  
 La coborâre şi urcare să fie atenţi şi să respecte recomandările conducătorilor de grup. 
 Orice situaţie ivită să fie adusă la cunoştinţa conducătorilor de grup. 
 Respectarea programului excursiei. 

O vizită la muzeu echivalează cu o vizită la biserică. Face şi Alain de Botton această analogie, în Religia 
pentru atei şi putem intelege de ce. Este ceva liniştitor şi plăcut cu care rămâi după o plimbare printre 
opere de artă. Ca să nu mai vorbim de principiul estetic, de pura plăcere de a admira lucrurile expuse, de a 
face o ‘baie’ de frumos. Şi cine nu are nevoie de frumos în viaţa sa? 
 
Bibliografie: 
1. Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan –Cum sa ne cunoastem mai bine vizitatorii muzeului, Ed. Colias, 
Bucuresti, 2008. 
2. www.museoscienza.org/smec/pdf_rum/Chap_06.doc 
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NECESITATEA ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE 
 

PROF.STANCIU MARIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 RM.VALCEA 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
 

S-a dovedit de-a lungul timpului cǎ  îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extrașcolare are 
numeroase valenţe formative și desfǎșurarea acestora permit manifestarea creativităţii copiilor. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, 
iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare 
 sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare.  
Acestea au caracter interdisciplinar și ajutǎ la formarea personalitǎții celor mici, ȋncǎ de la vȃrste fragede. 
Dezvoltarea personalității copiiilor este preocuparea primordială a educatorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a copiilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. În cadrul acestor activități preșcolarii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească 
pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea lor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de 
suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. Astfel, vizitele tematice la muzee, monumente și locuri 
istorice, case memoriale au oferit copiilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor 
naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat 
procesul formării reprezentărilor despre acestea.  Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au 
stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de activitate. Excursiile și taberele școlare au contribuit la 
îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii, artă și 
cultură. Am constatat că  aceste activităţi extrascolare cu caracter interdisciplinar au îmbogăţit 
cunoştinţele copiilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor 
în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează 
sau au de alcătuit scurte texte. Serbările școlare marchează evenimente importante din viața preșcolarilor. 
Aceste activități constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată 
cu acest prilej. Am realizat astfel de activități extrașcolare cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  
de 8 martie și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le copiilor posibilitatea de a se exprima liber  prin versuri, 
dans și muzică. Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 
teme.  Am organizat la nivel de şcoală concursuri interdisciplinare, de creaţii artistice, de desen, între 
clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice,unde am obținut  multe 
premii. De asemenea, un impact foarte mare ȋn rândul copiilor l-au avut concursurile de biciclete, role, 
trotinete, pe care le-am oganizat ȋn cadrul școlii ȋn parteneriat cu Poliția Rutieră Vȃlcea. Activitǎțile 
sportive sunt preferatele celor mai mulți pǎrinți, pentru cǎ acestea ȋi ajutǎ pe copii sǎ aibǎ o viațǎ 
ordonatǎ, un program stabilit, pe care ȋl respectǎ zilnic, un regim alimentar si un stil de viațǎ sǎnǎtos. 
Chiar și eșecul ȋn aceste activitǎți ȋi va ȋnvǎța pe copii cȃteva lecții valoroase, pentru obținerea succesului 
este nevoie de mai multa muncǎ, perseverențǎ, dar și de pasiune.  În concluzie, activitățile extrașcolare au 
un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
Printre activitǎțile extrascolare cele mai indicate pentru cei mici se numǎrǎ excursiile, drumetiile, 
vizionǎrile de filme, piese de teatru sau spectacolele de magie. Prin participarea la astfel de evenimente, ȋi 
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ajutǎm pe copii sǎ ȋși dezvolte abilitǎțile de comunicare și socializare, de observație, de dezvoltare a 
culturii, memoriei și imaginației. 
           Ceea ce trebuie să avem ȋn vedere permanent este ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative 
să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. 
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3. Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001. 
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O zi la Grădinița Altfel 

Prof. Înv. Preșcolar Stanciu Adina  

GPP Nr.45, Oradea 

 

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată și rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi.”  

 -Boutin şi During 

 

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului atât din punct de vedere fizic cât și  intelectual și 

moral. O activitate ,,altfel”  de succes, în parteneriat cu părinții, am desfășurat la gupa mijlocie cu ocazia 

Programului Școala Altfel. Am petrecut clipe frumoase susținuți de părinți și bucurându-ne de roadele 

toamnei la piață și mai apoi în grupă la pregătirea murăturilor pentru iarnă. 

   

Am învățat întâi să facem 

cumpărăturile la piață, 

iar apoi alături de părinți 

am pregătit legumele pentru 

murături. 

Ziua a fost perfectă atât 

pentru copii cât și pentru părinții care le-au fost alături.  

Așadar după o astfel de activitate putem afirma că echipa/parteneriatul grădiniță-familie este o garanție a 

succesului preșcolar. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof. înv. primar Stanciu Alina Gabriela 

Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu” Ceptura 

                 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe fiind puşi în contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură.  În procesul educației, dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 
rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul. O activitate desfăşurată într-un mediu 
extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul 
şcolar. Acestea dezvoltă competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, munca în echipă, 
cultivarea spiritului  pentru implemetarea unor proiecte personale sau în echipă, cultivarea spiritului de 
investigare, a curiozităţii şi interesului spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe. Un punct forte al 
activităţilor extraşcolare  este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate, cu o 
structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare, au un caracter atractiv, stârnesc interes, 
facilitează acumularea de cunoștințe noi și elevii participă cu entuziasm, însuflețire și dăruire. Copiii 
participă la activitățile extrașcolare într-o atmosferă relaxantă, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Trebuie să 
ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate 
pozitivă şi un obiectiv atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra 
copilului. Activităţile extraşcolare au un rol important în formarea personalității elevilor, în identificarea 
unor aptitudini, talente, contribuie la cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și la stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii și la cultivarea interesului pentru activități socio-culturale. 
Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă 
comică, atelierele creative, şezătorile, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee, la Grădina Zoologică, la 
Grădina Botanică. Organizând aceste forme de activitate ce se desfaşoară în mijlocul naturii şi al vieţii 
sociale, copiii sunt puşi în situaţia de a se confrunta cu realitatea printr-o percepere activă investigatoare. 
Prin acţiuni directe asupra obiectelor şi fenomenelor, ei sunt solicitaţi spre a efectua analize şi comparaţii 
observând caracteristicile esenţiale ale lucrurilor cu care vin în contact. Totodată pot observa sistematic 
unele fenomene ale naturii şi pot determina anumite cauze care le determină. Vizitele la muzee, 
monumente şi locuri istorice, case memoriale, constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, 
folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele 
în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de 
viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc 
ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, 
la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia 
şcolară, dobândind însuşirea de noi cunoştinţe. Vizitele la monumentele istorice , la biserici și mănăstiri 
ctitorite de diferiți domnitori, la diferite castele și cetăți dezvoltă gândirea creativă, respectul faţă de 
obiectivele vizitate, patriotismul, formarea spiritului de echipă și consolidează cunoștințele dobândite în 
cadrul orelor de istorie, le stârnește curiozitatea și dorința de a afla lucruri noi în legătură cu aceste locuri. 
Vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii, spectacole muzicale, întreceri sportive, stimulează și 
orientează copiii spre diferite domenii de activitate: poezie, literatură, muzică, sport, pictură. Excursiile și 
taberele școlare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la formarea 
treptată a sentimentului de respect şi dragoste pentru natură, la consolidarea cunoștințelor dobândite în 
cadrul orelor de geografie, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.   
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În cadrul activităților extrașcolare copiii dobândesc toleranță față de idei noi, li se dezvoltă spiritul 
practic, capacitatea de a se descurca în situații noi, creativitatea, gândirea critică, spiritul de inițiativă. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi trebuie să respecte anumite reguli, 
asumându-şi totodată și responsabilităţi. Învățătorul are, prin acest tip de activitate, posibilitatea să-şi 
cunoască mai bine elevii, să-i dirijeze, să-i îndrume, să le explice normele de conduită în anumite situații 
(la teatru, într-un muzeu etc), să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de 
competența cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 
temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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ROLUL  ACTIVITĂŢILOR  EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Prof.înv.primar Stanciu Camelia 

Şcoala Gimnazială Nr. 14 ,Braşov 

 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii 
foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel 
program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. Activitățile extrașcolare sunt 
acele uși care se deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea 
încrederii în sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea 
frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. Un eveniment 
atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană trăiește intens toate 
etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante săptămâni. În aceste săptămâni, în 
cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități extrașcolare care au ca scop 
formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea tânărului cu semnificațiile 
religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii Domnului.În cadrul activităților educative, se pot 
desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, 
desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să 
se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase care marchează momentele cruciale ale existenței 
umane. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să 
conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante 
alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea 
momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și valoros pentru 
societate. Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu poate 
lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. Cum se poate lucra în parteneriat? 
Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități literar-artistice, serbări, concursuri 
tematice la care să fie invitați părinții sau membri comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, 
în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua 
parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte 
important. Depărtarea părinților declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot 
apropia, deoarece ei trăiesc emoții puternice. Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie 
versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult 
mai interesant ar fi dacă și părinții ar contribui la aceste momente. Important ar fi ca în cadrul acestor 
activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot 
interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi 
organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă 
o mai mare amploare evenimentului. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi 
dau strălucirea celui care aspiră la frumos, puritate. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela 
 că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă 
de predare-învăţare. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee 
sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin 
dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 
Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
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ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de 
a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că 
numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  
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Importanța activităţilor extrașcolare în procesul educațional 

Prof. înv. primar Stanciu Claudia 

Școala Gimnazială ,,Costachi S. Ciocan” Comănești 

 

 

           „ Educaţia înseamnă să ştii unde să te duci pentru a găsi ceea ce ai nevoie să ştii; şi înseamnă 
să ştii cum să foloseşti informaţiile pe care le afli.” 

                                                                                                                                                    William Feather 

Cu alte cuvinte, am putea spune că educaţia, prin toate formele sale: formale, nonformale şi informale, 
trebuie să asigure, oricărei persoane, dobândirea de competenţe dintr-o multiplă perspectivă: personală, 
civică, socială sau ocupaţională, astfel încât să se poată adapta în orice situaţie, oricând şi oriunde. De 
altfel, la nivel European este promovat ca obiectiv principal al educaţiei, învăţarea pe tot parcursul vieţii, 
care să-i ofere oricărui individ capacitatea de adaptare la o lume în schimbare, complexă şi independentă. 

            Pentru a vorbi de învăţare trebuie îndeplinite trei condiţii: 

 să existe o schimbare în comportament; 
 schimbarea să fie rezultat ai experienţei; 
 schimbarea să fie durabilă. 

    Nu contează cât de mult învăţăm, ci ceea ce învăţăm. Învăţarea nu trebuie să ducă la acumulări 
de informaţii, ci la formarea unei capacităţi de orientare, gândire şi de creativitate. 

            Aceasta se poate realiza prin educaţie, prin toate cele trei forme ale sale: 

 educaţia formală- cea oferită de şcoală; 
 educaţia nonformală- activităţi educative organizate, în afara şcolii, de şcoală sau de alte instituţii;  
 educaţia informală- tot ceea ce se învaţă în mod spontan din familie, mediu, grup de prieteni, 

mass-media etc.            
Delimitarea dintre aceste trei forme ale educaţiei este doar una teoretică. Ele funcţionează, în 

realitate, ca un complex ale cărei limite sunt greu de stabilit. Mai mult de atât, în ultima perioadă se asistă 
la o dezvoltare şi „formalizare” a educaţiei nonformale, desfășurându-se din ce în ce mai mult în spaţiul 
şcolar sub forma activităților extrașcolare, care oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului 
copilului de la cele mai mici vârste. Şcoala, datorită provocărilor sociale, şi-a extins sfera de activitate 
prin iniţierea unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. 

            Astfel de activităţi, de regulă, în şcoală, sunt cuprinse în programul activităţilor extracurriculare pe 
durata unui an şcolar sau sub forma unor diverse proiecte educative. Temele activităţilor sunt alese 
deseori în concordanţă cu anumite evenimente,care au loc la nivel local, naţional, internaţional. 

             Activităţile extrașcolare pot avea ca obiective: 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare; 
 încurajarea creativităţii şi a exprimării libere; 
 lărgirea orizonturilor de cunoaştere cu privire la alte culturi; 
 dezvoltarea personală şi creşterea stimei de sine; 
 diversitatea culturală şi cetăţenie europeană; 
 asigurarea unui mediu propice exersării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi etc. . 

Activitățile extrașcolare vin în completarea educaţiei formale, de aceea obiectivele nu trebuie 
alese la întâmplare. Ele trebuie stabilite în funcție de nevoile și dorințele elevilor și realizate prin metode 
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diversificate și interactive (activități de  team building, jocuri de rol, dezbateri, brainstorming, jocuri de 
improvizație etc.) 

Activitățile trebuie să fie atractive, să aibă un caracter voluntar, deşi se desfăşoară totul în mod 
organizat, să ofere elevilor libertatea maximă de a-și exprima propriile idei și de a asculta altele noi, într-
un mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi. În astfel de 
împrejurări, copilul are posibilitatea de a se autocunoaşte, de a conştientiza aptitudinile de care dispune, 
sistemul emoțional și de valori căruia aparține. Așa poate învăța ceea ce-i place, fără a fi obligat să învețe 
ceea ce nu corespunde cu părerile și cu dorințele proprii, îi  poate fi  stimulată creşterea stimei de sine, a 
încrederii în sine, dezvoltarea creativităţii, a capacităţii de autocontrol, a abilităţilor de comunicare şi 
relaţionare interpersonală. Toate acestea au o contribuție forte importantă în dezvoltarea armonioasă a 
personalității copilului. 

                        Exemple de activități extrașcolare pot fi: vizitele, vizionarea de emisiuni, întâlniri cu 
personalități, excursii, tabere școlare,concursuri, serbări etc.,dar toate au ca scop de a valorifica și 
dezvolta interesele și aptitudinile copiilor, dar și organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. De 
aceea în realizarea activităților extrașcolare  este nevoie şi de participarea directă sau indirectă  a 
părinţilor, factori importanţi în procesul de construire, de către copil, a propriei imagini. Colaborarea                      
cu părinţii poate îmbunătăţi relaţia părinte-copil şi şcoală-familie, dând posibilitatea părinţilor să poată 
învăţa, să răspundă nevoilor de comunicare şi relaţionare ale copilului, să descopere modul în care poate 
fi motivat şi implicat în formarea lui ca om. 
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PLAN ANUAL 
ACTIVITĂŢI   EXTRACURRICULARE 

AN ŞCOLAR 2018 – 2019 
Stanciu Dana-Georgeta 

 
Nr. 
crt.  

Tipul 
activităţii 

Denumirea 
activităţii 

Perioada  Obiective 
Operaţionale  

Locul 
desf. 

Resurse 
impliate  

Evaluare 

1 Teatru de 
păpuşi 

Puf Alb şi Puf 
Gri 

Octombrie 
2018 

-să vizioneze un 
spectacol în 
interpretarea 
unor artişti 
profesionişti; 
-să participe 
activ la dialogul 
actori-copii, 
personaje copii. 

Grădiniţă  Copii 
Educatoare 

Actori  

Desen  

2 Activitate 
practică 
colectivă 

„La mulţi ani 
România 

mea!” 

Noiembrie 
2018 

-să participe la 
acţiuni practice 
colective; 
-să relaţioneze 
cu colegii de 
grup. 

Grădiniţă Copii 
Educatoare 

Părinţi  

Fotografii 
Aprecieri 
verbale 

3 Program 
artistic 

„Moş Crăciun 
bine ai venit! 

Decembrie 
2018 

-să interpreteze 
cântece 
individual sau în 
grup; 
-să se implice 
activ şi afectiv 
în interpretarea 
rolurilor; 

Grădiniţă  Copii 
Educatoare 

Părinţi  

Fotografii 
Aprecieri 
verbale 

4 Teatru de 
păpuşi 

„Căsuţa din 
pădure” 

Ianuarie 
2019 

-să vizioneze un 
spectacol în 
interpretarea 
unor artişti 
profesionişti; 
-să participe 
activ la dialogul 
actori-copii, 
personaje copii 

 

Grădiniţă Copii 
Educatoare 

Actori 

Fotografii 

5 Concurs 
expoziţie 

„Portul nostru 
din străbuni” 

Februarie 
2019 

.-să manifeste 
sentimente de 
respect şi 
admiraţie pentru 
înaintaşi; 
-să denumească 
obiecte folosite 
de străbuni. 

Grădiniţa  Copii  
Educatoare 

 

Desen  

6 Concurs  „O lume Martie -să respecte de Grădiniţă Copii Diplome  
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verde pentru 
copii” 

2019 comun acord 
regulile 
stabilitate în 
cadrul grupului; 
- să relaţioneze 
cu colegii de 
grup. 

Educatoare 
Părinţi  

7 Vizită la 
biserică 

„Sfânta 
Împărtăşanie” 

Aprilie 
2019 

-să manifeste un 
comportament 
adecvat locului 
în care se află; 
-să înveţe 
rugăciunea 
„Înger, îngeraşul 
meu” 

Biserică  Copii 
Educatoare 

Preoţi  

Fotografii 
Aprecieri 
verbale 

9 Concurs 
regional 

„Cartea, O 
poveste fără 

sfârşit” 

Mai 2019 -să participe la 
acţiunile 
concursului; 
-să relaţioneze 
cu colegii de 
grup 

Grădiniţă Copii 
Educatoare 

Fotografii 

10 Program 
artistic 

„Copilărie 
fericită” 

Iunie 2019 -să interpreteze 
cântece 
individual sau în 
grup; 
-să se implice 
activ şi afectiv 
în interpretarea 
rolurilor. 

Grădiniţă Copii 
Educatoare 

Părinţi  

Fotografii 
Aprecieri 
verbale  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

STANCIU DANIELA, învățător, Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod 
 

 Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un 
caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi 
bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-
şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi 
factori acţionează pozitiv. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Spectacolele  constituie o altă formă 
de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi 
această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul 
că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, 
emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca începând de la cea mai fragedă 
vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, școlarii 
își pot forma sentimenul de respect si dragoste față  natură, față de om si realizările sale. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate , imaginea 
realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în 
activităţile practice, în jocurile de creaţie.    

Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educația 
extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității tinerilor.  
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ACTIVITAŢILE EXTRAŞCOLARE –MIJLOC DE DEZVOLTARE A 
CREATIVITAŢII LA VARSTA PREŞCOLARA 

 Profesor pentru învăţământul preșcolar: Stanciu Delia 

 

Activitățile extracurriculare contribuie substanțial la conturarea unor calități morale precum: perseverența, 
stăpânirea de sine, îndrăzneala, spiritul de independență etc. Prin tot ceea ce întreprinde și prin exemplul 
personalității sale, cadrul didactic este un modelator al structurii personalității preșcolarului. 

Activităvile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi 
urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-
un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa 
trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru martie, Crăciun, sfârşit de an, desfăşurarea unor 
concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel , activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie, 
activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie , activităţi desfăşurate în parteneriat cu 
alte grădiniţe şi alte activităţi. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, 
sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această 
societate plină de pseudo- cultură. 

Totodată serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a 
voinţei, a încrederii în forţele proprii, a vinutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin 
interpretarea unor roluri de teatru.  

Serbările școlare rămân întotdeauna momente de bucurie sufletească și au un prilej de manifestare inedită  
a talentului natival copiilor în fața publicului. Ele contribuie la acumularea cunoștințelor și la lărgirea 
orizontului de cunoaștere al copiilor. 

Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficială, formală înseamnă sărăcirea vieții sufletești a 
copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, emoționale. 

Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui copil, 
spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu cei din jur 
şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de activităţi îl ajută să-şi 
canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie.  

Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţiile extracuriculare propuse au fost stimularea şi 
educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii de rezistenţă la 
effort, stimularea sensibilităţii estetice.  

Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-I atragem pe copii să participle la activităţi cu 
ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda.Având posibilitatea de a desfăşura activităţi 
extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt attractive şi îi 
determină pe copii să participle fără să-I forţăm.  

Grija noastă de educator trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative pe care le propunem să fie 
urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi momente recreative 
pentru a obţine nişte rezultate extraordinare. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii 
ai societăţii de ale potolii această curiozitate şi de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor 
didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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RAPORT PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

“EU SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI AM DREPTURI” 

 

Prof. Stanciu Nicoleta 

Colegiul Național de Agricultură și Economie 

 

1. TITLUL ACTIVITĂŢII: Eu sunt cetăţean European şi am drepturi. 
2. DOMENIUL DE ÎNCADRARE A ACTIVITĂȚII: Dezbatere.  
3. NIVELUL DE DESFĂŞURARE: Local, la nivelul municipiului Tecuci, județul Galaţi 
4. TIPUL ACTIVITĂŢII: Activitate extracurriculară. 
5. DATA DE DESFĂŞURARE: 19.03.2019 
6. LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de festivități a C. N. A. E. Tecuci 
7. RESURSE UMANE 

 CADRELE DIDACTICE COORDONATOARE: prof. ANDRONACHE MIHAELA, 
prof. STANCIU NICOLETA. 

 PARTENERI/COLABORATORI: Părinţi. 
8. RESURSE MATERIALE: Sala de festivități, videoproiector 
9. RESURSE FINANCIARE: Fonduri alocate din bugetul personal al cadrelor didactice. 
10. GRUP ŢINTĂ 

 BENEFICIARI DIRECŢI: Elevii claselor a X – a  
 BENEFICIARI INDIRECŢI: Părinţi, comunităţile locale din cadrul cărora provin 

elevii.  
11. SCOP: 

Acest proiect a fost gândit pentru voi. Scopul pe care îl urmăreşte este dezvoltarea democraţiei. 
Democraţia nu este însă posibilă fără cetăţeni sensibili la problemele comunităţii şi care doresc să se 
implice în soluţionarea lor. 

În viaţa de zi cu zi ne confruntăm mereu cu o serie de probleme. Unele dintre acestea îi afectează 
şi pe mulţi dintre semenii noştri. Trebuie să venim în sprijinul lor. Dar pentru aceasta este necesar să 
cooperăm cu oamenii din jurul nostru, să batem la diferite uşi, să căutam soluţii şi să propunem aceste 
soluţii celor care au puterea de a le transforma în realitate.  

Prin urmare, rezulta câteva direcţii asupra cărora ne îndreptăm atenţia: 

 realizarea unui cadru de concepte privind educaţia într-o societate democratică şi a terminologiei 
corespunzătoare şi identificarea principalelor abilităţi necesare în practica democratică a 
societăţilor europene. 

 identificarea, învăţarea din experienţa altora, evaluarea şi încurajarea creării de iniţiative privind 
cetăţenia (iniţiative inovatoare şi stimulative în cadrul cărora cetăţenii participă activ în societate, 
în special la nivel local). Sunt identificate şi sprijinite parteneriatele între diverşii factori implicaţi 
în educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică (de exemplu, şcoala, părinţii, mass-media, 
mediul de afaceri, autorităţile locale şi instituţiile de educaţie pentru adulţi). 

 identificarea diverselor metode şi moduri de învăţare, predare şi formare necesare construirii unei 
reţele de multiplicatori, educatori adulţi, formatori pentru profesori în domeniul educaţiei privind 
cetăţenia într-o societate democratică, schimbului de informaţii şi experienţă în domeniul ECSD 
(educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică) şi creării unor forumuri de reflecţie şi 
discuţii. 
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12. OBIECTIVE: 
  conştientizarea şi respectarea drepturilor omului; 
  formarea unui comportament tolerant care să stimuleze respectul, înţelegerea şi cooperarea; 
  eliminarea treptată a discriminării de orice tip şi realizarea integrării sociale; 
  susţinerea şi facilitarea accesului copiilor şi tinerilor la acţiunile comunităţii, în scopul promovării 

drepturilor lor, al respectării regulilor de bază, a legilor şi instituţiilor statului democratic; 
  asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi; 
  stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori 

decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică şi un viitor mai 
bun. 

  abordarea problemelor din perspectiva elevului;  
  sesizarea şi acceptarea similitudinilor şi diferenţelor dintre el însuşi şi elevi, ca şi dintre elevii 

înşişi;  
  respectarea drepturilor elevilor şi manifestarea unei atitudini de sensibilitate faţă de nevoile şi 

interesele lor;  
  soluţionarea problemelor şi a situaţiilor ambigue, complexe, din clasă sau din şcoală;  
  capacitatea de a se vedea pe sine, ca şi pe elevi, ca membri activi ai comunităţii locale, naţionale 

şi globale;  
  capacitatea de a integra propriile sale priorităţi într-un cadru comun de probleme şi valori, precum 

şi de a acţiona pe baza deciziilor elevilor;  
  capacitatea de a-şi recunoaşte greşelile în faţa unui grup şi de a valorifica din punct de vedere 

educativ consecinţele acestora;  
13.  DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: Activitatea s-a desfășurat pe două secţiuni. 

Secţiunea A a cuprins: discuţii libere, prelegeri, prezentări power point şi la final li s-au înmânat 
elevilor un test pentru a vedea în ce măsură au asimilat informaţiile prezentate (Anexa 1). Secţiunea B a 
cuprins o probă practică care a constat în realizarea, la alegere, un desen, colaj, poster, afiş, creaţie literară 
(eseu, poezie) cu tema “Drepturile cetăţenilor europeni cu privire la comercializarea de produse 
alimentare.” (Anexa 2)  

14. VALORIFICAREA ACTIVITĂŢII 
 REZULTATE FINALE  

La finalul activităţii s-a urmărit: 

 numărul de participanţi; 
 modul de implicare efectivă; 
 spiritul de echipă al coordonatorilor, realizatorilor; 
 soluţionarea problemelor, motivarea, flexibilitatea, interesul pentru proiect; 
 ecouri ale programului în mass-media.  

 MODALITĂŢI DE DISEMINARE 
Metodele de diseminare au fost diverse: fluturaşi împărţiţi elevilor cu drepturile cetăţenilor 

europeni, prezentări PPT, observarea directă a instituției (bază materială, program, orar, ținută, disciplină, 
cultură instituțională, modul de socializare), dialog între profesorii și elevii participanţi. 

  MONITORIZAREA 
Monitorizarea se va realiza continuu de către cadrele didactice realizatoare. Permanent se va avea în 
vedere nivelul realizării acţiunilor pentru a se putea interveni în caz de dificultate cu schimbări de plan.  
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ACTIVITATI EXTRASCOLARE-VIZITA 

STANCIU NICOLETA,C.N.”I.L.CARAGIALE”PLOIESTI 

 
În săptămâna Școala Altfel din acest an școlar am implicat elevii în programul Job Shadow Day, care este 
un program internațional de dezvoltare și formare profesională, implementat de Junior Achievement 
România, aflat în 2019 la cea de-a XVII-a ediție în țara noastră. Acesta constă pentru elevi în petrecerea 
unei zile la locurile de muncă ale părinților. După înscrierea on-line și obținerea acordului părinților 
pentru participarea la program, am desfășurat cu elevii câteva activități premergătoare. În primul rând, am 
purtat discuții cu elevii despre diferite meserii și obiectul muncii lor. Ei au identificat pe planșe aceste 
meserii și le-au asociat imaginile care reprezintă obiectul-simbol al acestora. Am conceput apoi un joc în 
care elevii au enumerat cât mai multe profesii posibile. Denumirile acestora au fost scrise pe tablă și 
copiii au adăugat în dreptul fiecăreia tipul de vestimentație impus. Am organizat și întâlniri cu părinți care 
au prezentat meseria pe care o practică. Am mers astfel la Poliția Locală, unde elevii au putut observa 
obiectele din dotarea polițiștilor de intervenție.Au discutat cu aceștia despre rolul și misiunea lor și au fost 
lăsați să intre în mașinile de poliție și să actioneze sirenele. Au întrebat despre studiile necesare pentru a 
deveni polițist și despre abilitățile personale. În altă zi, copiii au confecționat ornamente pentru masa de 
Crăciun sub îndrumarea unui maestru florar, punând întrebări și obținând informații despre această 
meserie. În ziua activității, copiii au mers la locurile de muncă ale părinților. Acolo a purtat fiecare, 
împreună cu părintele, un ecuson cu numele lor și denumirea programului. Pe parcursul zilei ei au vizitat 
instituția, au pus întrebări, au fotografiat și au fost implicați în diferite activități. Au avut de completat un 
Jurnal Job Shadow Day, care cuprindea următoarele întrebări : 
 -Care este meseria dumneavoastră? 
 -Care sunt responsabilitățile principale la locul de muncă? 
 -Ce abilități sunt necesare pentru acest post? 
 -Petreceți mai mult timp lucrând individual sau în echipă? 
 -Descrieți echipamentul folosit în meseria dumneavoastră/ 
 -Ce studii sunt necesare pentru a ocupa acest post? 
 -Ce se întâmplă într-o zi de muncă obișnuită? 
 -Ce vă place cel mai mult la această meserie? 
 -Ce funcții au colegii cu care lucrați cel mai des? 
 -Ce ați recomanda unei persoane care dorește să aibă meseria dumneavoastră? 
La final, elevii trebuiau să răspundă la următoarea cerință : Explică ce ai descoperit astăzi despre meseria 
părintelui la care ai fost în Job Shadow și ce s-a schimbat în imaginea pe care o aveai despre această 
meserie.Răspunsurile lor au fost foarte interesante : “Am descoperit că este o meserie grea și am realizat 
câtă muncă este în obținerea combustibilului pentru mijloacele de transport.”, “Am descoperit că polițiștii 
sunt oameni buni, care se preocupă de asigurarea liniștii oamenilor.Am mai descoperit că și animalele, 
respectiv câinii, pot ajuta polițiștii în munca lor.”, “ Eu am descoperit la această meserie că îți trebuie 
coordonare și răbdare.”. În concluzie, participarea la acest program a avut multe beneficii pentru copii. 
Aceștia au identificat abilitățile necesare practicării fiecărei meserii, au observat cum se lucrează în 
echipă, rolul, avantajele și importanța lucrului în echipă, dar și felul în care fiecare membru al echipei 
contribuie la îndeplinirea cu succes a atribuțiilor de serviciu.Au  înțeles relațiile dintre procesul de 
învățare și succesul la locul de muncă și că asigurarea unei educații temeinice în școală este esențială în 
procesul găsirii unui loc de muncă agreabil și, implicit, a unei vieți mai bune. De asemenea, au înțeles că 
învățarea nu se oprește la terminarea unei forme de învățământ, ci trebuie să continue, pentru ca angajatul 
să dobândească success în cariera profesională. Poate cel mai important, s-au stâns relațiile părinte-
elev.Copiii, văzând ce fac părinții la muncă, îi apreciază și îi înteleg mai mult. 
Programul Job Shadow Day poate continua și la gimnaziu și la liceu,pentru o bună orientare profesională 
a elevilor. 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educativ. 
Gradinita:”Floare de colt”, Bucuresti,sector3 

Profesor:Stanciu Sinziana Alexandra 
 

Educatia este procesul prin care se realizeaza formarea si dezvoltarea personalitatii umane. Ea constituie o 
necessitate pentru individ si pentru societate fiind o activitate specific umana,un fenomen social 
specific,un atribut al societatii,o conditie a perpetuarii si progresului acesteia. In gradinita de copii 
educatia este realizata prin activitati de invatare  dar si activitati extrascolare. In  ambele forme de 
activitati un rol deosebit de important il are  implicarea familiei. Activitatile extrascolare cuprind activitati 
care se desfasoara in afara institutiei:plimbari,excursii,tabare,vizite in diferite locuri alese in prealabil. 
Dintre cele mai iubite activitati extrascolare de catre copii sunt excursiile. Excursia este o forma de 
activitate instructiv educativa pentru observare directa si studierea obiectivelor si fenomenelor in conditii 
naturale. Excursiile presupun deplasare grupei de copii in locuri mai indepartate de gradinita ,pe o durata 
care variaza intre 6 si 10 ore.Excursia este o activitate complexa. Organizare excursiei depinde de mai 
multi factori:anotimpul in care se organizeaza,locul unde se pleaca,transport,numarul de copii si scopul. 
Pentru a organiza o excursie cadrul didactic trebuie :sa aleaga locul unde vor merge,sa fixeze obiectivele 
pe care le vor vizita,sa stabileasca itinerariul pe care vor merge,sa calculeze timpul si sa aleaga si cateva 
locuri pentru popas. Excursiile pot fi de mai multe feluri:cu caracter instructiv-educativ,cu caracter 
sportiv si cu caracter recreativ.Tipurile de excursii nu sunt independente unele de altele,deoarece,de 
exemplu pot avea si caracter recreativ si sportiv si instructiv educativ. Rolul excursiilor in procesul 
educativ este foarte mare.In cadrul excursiilor obiectivele didactice si cele pedagogice se imbina spre 
acelas scop:formarea si dezvoltarea colilului prin participare lui directa,activa si nemijlocita la actiuni 
care sa il solicite sa ii dezvolte interesul ,atentia,memoria,curajul,gandirea creatoare ,vointa,indemanarea 
si nu in ultimul rand spiritul de echipa si prietenie. In excursie copiii interactioneaza mai bine unii cu 
ceilalti,cu familia lor si cu cadrele didactice. In excursii se dobandesc noi informatii,se leaga sau se 
consolideaza prietenii,se dezvolta anumite calitati morale .Interactionand cu ceilalti copii in alt loc in 
afara  gradinitei ,cu cadrele didactice si cu membrii familiei copilul dobandeste o mai mare stima de 
sine,o stare de bine,de fericire imbinata cu dobandire de cunostinte. Cadrul didactic in cadrul excursiilor 
are numeroase posibilitati de a aplica sarcinile procesului instructiv educativ . Datorita faptului ca poate 
in excursie este mai apropiart de copil decat in cadrul grsdinitei ,poate reusi sa il cunoasca mai bine in 
toate manifestarile sale si poate realiza astfel mai productiv sarcinile educatiei morale. Activitatile 
extrascolare sunt un prilej minunat de incarcare emotionala,de relaxare ,de atingere a unor obiective si 
scopuri dinainte stabilite. Rolul si importanta lor sunt foarte mari si organizate asa cum trebuie aduc 
numai bine procesului de invatamant si membrilor lui. Un viitor proces de invatamant centrat spre 
obtinerea de performante ar trebui sa includa si activitati extrascolare sponsorizate(pentru ca nu toti 
parintii pot participa financiar );activitatile extrascolare avand un rol special in inima procesului de 
invatare ,aducand numai lucruri bune si calitate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

Prof. înv. primar Stanciu Ștefana - Școala Gimnazială nr. 7 Buzău 
 

”A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 
expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

 – J. A. Comenius 
 

Termenul de „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat în sinonimie cu cel de „activităţi co-
curriculare” sau cu cel de „activităţi în afara clasei”. În primul caz, reiese importanţa acestora în 
completarea Curriculumu-ului Naţional, iar în al doilea, separarea spaţio-temporală de activităţile formale 
obligatorii. De asemenea, în literatura de specialitate, conceptul este adesea utilizat ca echivalent al 
„activităţilor extraşcolare”, de altfel în mod eronat, dat fiind că acestea reprezintă toate activităţile ce au 
loc în afara instituţiei de învăţământ şi acestea sunt doar o componentă a activităţilor extracurriculare. 
Această multitudine de experienţe educaţionale pe care le oferă activităţile extracurriculare presupun 
luarea în considerare a unui curriculum paralel, dar în unele momente intersectat cu Curriculum Naţional 
şi integrat într-un program zilnic. Sub aspect conceptual, termenul „activităţi extracurriculare” face 
referire la ansamblul activităţilor (academice, sportive, artistice etc.) care se organizează la nivelul 
instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora (dar sub tutela lor sau în colaborare), în grupuri de elevi 
sau individual, suplimentar faţă de conţinuturile din Planurile cadru de învăţământ şi din Curriculumul la 
decizia sau propunerea şcolii. Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor 
educative organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop 
educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor 
şcolare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată 
de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Analizând această definiţie din perspectivele de abordare ale educaţiei în general, putem afirma că 
activităţile extracurriculare trebuie abordate printr-o dublă determinare (socioindividuală) şi se manifestă 
prin câteva note definitorii:  
 caracterul social al activităţilor extracurriculare se referă la relaţia evidentă dintre acestea şi 

societate, relaţie de intercondiţionare şi interdeterminare; 
 caracterul dinamic al activităţilor extracurriculare se manifestă prin rapiditatea schimbărilor ce 

se impun datorită transformărilor sociale; 
 caracterul permanent al activităţilor extracurriculare se constituie într-un deziderat al societăţii în 

schimbare; 
 caracterul prospectiv al activităţilor extracurriculare reprezintă urmarea firească şi necesară în 

vederea adaptării individului la nevoile de perspectivă socială; 
 caracterul axiologic al activităţilor extracurriculare se realizează prin operarea cu şi raportarea 

acestora la valori culturale specifice, ca bază a dezvoltării personalităţii proprii; 
 caracterul teleologic al activităţilor extracurriculare se referă la orientarea acestora către o 

finalitate sau un set de rezultate; 
 caracterul formativ al activităţilor extracurriculare se referă la fundamentul pe care-l oferă aceste 

activităţi pentru dezvoltarea şi desăvârşirea individului în plan psihologic, social şi cultural.  
Dincolo de aceste caracteristici generale, activităţile extracurriculare se evidenţiază prin aspecte 

particulare precum:  
o caracterul facultativ sau opţional, elevii participând datorită intereselor şi curiozităţii personale; 
o proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor extracurriculare nu sunt acţiuni formale (deşi 

sunt obligatorii pentru reuşita lor) şi presupun implicarea ambilor actanţi educaţionali;  
o valorificarea potenţialului individual al educabilului, prin asigurarea unui cadru optim 

manifestării aptitudinilor personale;  
o există o varietate de forme de manifestare ale activităţilor extracurriculare, cu structuri mult mai 

flexibile decât cele specifice cadrului formal de educaţie;  
o dezvoltă munca în echipă şi învăţarea prin cooperare, dar şi individualizarea învăţării;  
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o nu sunt realizate printr-un demers abordat exclusiv din perspectiva unei discipline, ci presupun de 
cele mai multe ori o abordare pluri sau interdisciplinară; 

o evaluarea este facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note 
sau calificative oficiale.  

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt unii 
dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum 
mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că 
este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 
Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai responsabil, iar 
această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități extracurriculare 
ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă prieteni, să socializeze, 
acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină dificultăți de comunicare cu semenii 
lor. Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată de 
mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la 
transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional. 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri  în 
spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume 
care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

Bibliografie: 
1. Cernea, Maria - Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în “ 
Învăţământul primar“ nr. 1 /2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
2. Crăciunescu, Nedelea - Forme de activităţi extracurricularedesfăşurate cu elevii ciclului primar, în 
“Învăţământul primar“ nr.2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
3. Ionescu, M.; Chiș, V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
4. Vlăsceanu, Gheorghe, coord.Neculau, Adrian - Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în 
curriculumul învățământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002 
5. https://secure.ihaveaplaniowa.gov 
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ROLUL  ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Inst. Stancovici N.Adela-Olivia 

Grăd.cu.P.P.<<SF>STELIAN>> Moldova Nouă 

                                                                               

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv 
– educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, 
atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească 
surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se 
autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi 
învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare 
a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: 
o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de 
toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.Având un 
caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi 
bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-
şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 
care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi 
factori acţionează, pozitiv -Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale,. 
Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot forma 
sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a 
excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în 
jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în 
legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .Ca educatoare, trebuie să oferim în mod 
gradat , in acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative 
privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea         
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

Profesor Învăţământ Preșcolar: Stancu Mariana 

Şc. Gimnazială Frumoasa, Județul Teleorman 

 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele ,,clădirii’’fizice 
şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu mult tact şi 
răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a basmului, a 
jocului, a cântecului şi a poeziei. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) 
îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile 
extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct 
cu obiectele şi fenomenele din natură Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu 
mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar 
materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, 
copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să 
acţioneze în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea 
este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 
îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia 
şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea 
oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica 
constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de 
activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi 
stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor 
poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
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Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica 
în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

. Bibliografie : * Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

 * Ionescu M. Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  

* Vlăsceanu Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 87. 
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Activitățile educative extrașcolare, 
o metodă practică de a învăța 

 
prof. Stănescu Manuela 

Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri", Baia Mare 
  

A trecut vremea metodelor clasice de învățare! Copiii care acumulau cantitîți imense de cunoștințe au 
crescut demult și au devenit adulți, părinți la rândul lor. Părinți ai copiilor aflați acum la vârsta 
școlarizării. Și mulți dintre ei își amintesc bine cât de greu a fost să umple vasul gol al cunoașterii cu atât 
de multe informații pur teoretice... Își amintesc frământarea și frustrarea încercărilor repetate și constante 
de a cuprinde tot ce le cereau prăfesorii, manualele, programele școlare de atunci. Din  păcate încă sunt 
mulți dascăli care se cramponează de aceleași obstacole atât de dificile pentru copii: progtamă, manual, 
informații teoretice etc. Dar lumea s-a schimbat. Lumea n u mai este aceeași de acum 10 ani. Iar ritmul în 
care se transformă este atât de alert, încât doar cei mai tineri și cei cu mintea deschisă la schimbare se mai 
pot adapta la situația contemporană a învățământului. 

A trecut chiar și timpul postmetodelor, concept care cuprindea toate metodele și tehnicile de învățare, în 
care profesorul adapta fiecare situație de învățare elevilor săi. Când cadrele didactice încecau să se plieze 
nevoilor copiilor, prezentându-le informațiile în moduri diverse: teoretic, practic, interactiv, cu text, 
imagine, video, realia, folosind metode inductive, deductive și jucând toate rolurile posibile în cadrul unei 
singure lecții: resursă, organizator, coordonator, mentor, model, facilitator etc.  

Și atunci unde ne aflăm? Ce fel de metode sunt acum la modă? Ce funcționează cel mai bine pentru 
generațiile de azi? Activitățile educative extrașcolare! Este ceea ce pare să fie mai important ca oricând. 
Școala românească acordă tot mai multă atenție și importanță acestora, deoarece e evident că în cadrul 
unor activități nonformale copiii învață mai bine decât în cadrul activităților formale, teoretice din cadrul 
orelor de curs. În plus, pot fi valorizați copii care de altfel se ascund într-un fel sau altul, din diverse 
motive, de-a lungul orelor obișnuite de școală. Mediul şcolar formal necesită o anumită implicare 
continuă în toate activităţile cerute de profesori/învăţători, ceea ce poate fi greu de realizat, dacă nu 
imposibil, pentru copiii care au probleme serioase acasă sau pentru cei care nu au reuşit să se impună în 
grupul de colegi. Aceştia fie consideră că e prea greu să realizeze sarcinile şcolare sau că efortul depus 
este mult prea mare faţă de posibila recompensă, care de altfel de cele mai multe ori se tot lasă aşteptată.  

Prin intermediul activităților extrașcolare se iese din spațiul închis și conformist al sălii de clasă. În 
același timp aceste activități presupun implicarea tuturor în situații practice, de cele mai multe ori 
distractive sau relaxante. Elevii pot să se exprime liber, să comunice și să coopereze pentru realizarea 
unor obiective comune. Ei nu mai simt presiunea din partea profesorilor și a mediului educațional, nici o 
presiune autoimpusă datorată unor restricții reale sau imaginate de elevi. Ei pot să-și aducă aportul la 
buna desfășurare a acestor activități și nu o dată am avut surpriza de a afla cât de capabili sunt acești elevi 
în diverse domenii pe care școala nu le apreciază sau nu le dezvoltă suficient.  

Uneori la aceste activități participă și părinți ai elevilor și aceasta este o modalitate extraordinară pentru ei 
de a-și cunoaște mai bine copiii și de a face parte din viața lor în mod real. Lumea modernă a dus la o 
înstrăinare precoce a copiilor de părinți, din cauza programului lung de lucru pentru aceștia din urmă. 
Copiii ajung să petreacă cea mai mare parte a timpului la școală, în compania cadrelor didactice și a 
colegilor (în timpul programului de tip after school) sau a altor persoane care au rol educativ (programe 
artistice sau sportive suplimentare). Orele petrecute alături de familie sunt astfel tot mai puține, iar părinții 
nu mai știu mare lucru despre viața copiilor lor. Implicarea lor în activitățile educative, școlare sau 
extrașcolare, este o necesitate.  
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De asemenea trebuie să avem tot timpul în vedere faptul că mai mult ca oricând copiii au acces la o lume 
informatizată nefiltrată de adulți, prin accesul nesupravegheat la Internet, cred că e absolut esențial ca 
părinții să înceapă să se apropie de copiii lor, să-i cunoască mai bine, să știe ce se întâmplă în viața lor 
intimă, să observe să să cunoască felul în care se raportează la grupul de colegi și/sau prieteni. În același 
timp, în cadrul activităților extrașcolare se pot "preda" noțiuni de toleranță, acceptare, încredere, ajutor 
reciproc etc. Aceste activități sunt modalităţi eficiente de implicare a tuturor elevilor, din toate categoriile 
sociale și cu abilități diverse. Cadrele didactice au posibilitatea de a observa modul în care interacționează 
copiii cu ceilalți, rolul pe care îl au în grup, comportamentul pe care îl adoptă, abilitățile sociale sau cele 
educaționale etc. Ca urmare a acestor observații, profesorii au ulterior posibilitatea de a-și îndruma elevii 
mai bine, de a-i corecta sau învăța lucruri noi legate de relația cu ceilalți copii, de a le explica unele 
comportamente și chiar de a iniția alte activități educative.  

Rolul cel mai important al activităților extrașcolare este valorizarea unor copii care, din diverse motive, 
nu excelează la partea teoretică, dar pot fi foarte pricepuți la lucrări practice sau care au cunoștințe despre 
viață, despre activități cotidiene. În acest fel, acești copii, unii dintre ei aflați în grupuri de risc, pot ajunge 
să fie apreciați de cadrele didactice, dar mai ales de colegii de clasă. E sigur faptul că părerea colegilor 
sau a anturajului este mult mai importantă decât cea a profesorilor, iar implicarea copiilor în activități 
extrașcolare poate ajuta la schimbarea modului în care este perceput un copil. Schimbându-se modul în 
care sunt priviți, acestor copii le poate crește stima de sine, devenind astfel mai conștienți de valoarea lor 
umană, că faptele lor contează pentru grup și că  pot fi apreciați.  

În cadrul unui mediu nonformal, în care fiecare participant își poate aduce aportul la buna desfășurare a 
activităților, se pot crea noi punți de legătură între copii și colegii lor, dar și între copii și dascălii lor. De 
asemenea se pot crea noi prietenii, se poate schimba o impresie generală negativă sau se pot observa mai 
ușor calități ce poate n-au fost nicicând evidențiate în timpul orelor obișnuite de la școală. Dar cel mai 
important este faptul că elevii pot învăța mult mai multe lucruri dacă modul de prezentare este interesant 
pentru ei. Activitățile extrașcolare sunt de obicei foarte plăcute și atractive, iar în aceste situații învățarea 
are loc ușor, spontan și firesc.  
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Educația non-formală, 

o nouă modalitate de dezvoltare personală pentru elevi 

Profesor: STĂNILĂ ANA-MARIA 
Liceul „PREDA BUZESCU”, Berbeşti 

 

Fenomenele, tehnologiile, relațiile și condițiile, foarte diverse din viata omului modern aflat într–o 
perpetuă schimbare necesită, în afara  aspectelor teoretice și tradiționale studiate și dobândite în cadrul 
educației formale, și alte activități complementare. 
Aici intervine educaţia non-formală. Conceptul de educație non-formală nu este clar difinit, însă de cele 
mai multe ori se acceptă una din următoarele definiții: „orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, 
prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică”, 
„ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într–un cadru instituționalizat”, „anumite 
activitati extradidactice și/sau extrașcolare”, „o legătură între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile 
acumulate informal”. 
 

O trăsătură definitorie a educației non – formale este aceea că toate activitățile sunt voluntare și se 
bazează mai mult pe partea practică decât pe teorie și sunt promovate, ținând cont de înclinațiile, 
preocupările și preferințele elevilor. 

 

Realizarea activităților educației non–formale urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: 

 
 instruirea atractivă a unui număr cât mai mare de elevi; 

 extinderea orizontului de cultură din diverse domenii; 

 favorizarea participării active și asigurarea dezvoltării înclinațiilor, aptitudinilor și capacităților 
personale și profesionale; 

 includerea elevilor interesați în activități pe interese și domenii. 

  

Educaţia non-formala oferă elevilor posibilitatea de a alege una din multiplele oferte educaționale non-
fomale, fie prin a participa la activitățile extradidactice (cum ar fi cercurile pe discipline, olimpiadele, 
concursurile tematice), fie prin activitățile extrașcolare (excursiile, cluburile tematice, acțiunile social-
culturale, implicarea în diverse proiecte etc.). 

 

În scoli poate exista un laborator de educație non-formală, deschis pentru realizarea activităților de 
instruire, informare, consiliere și ghidare în carieră și voluntariat. Obiectivele acestui laborator pot fi: 

 Cresterea gradul de informare, instruire și participare a elevilor la activități de educație non- 
formală ; 

 Dezvoltarea abilităților soft la elevii participanţi ; 

 Creșterea nivelului de orientare în carieră și voluntariat. 

Laboratorul de educație non-formală poate promova, implementa si dezvolta activități interesante 
precum: 

 O mini-bibliotecă, cu carți ce dizvaluie subiecte actuale (abilități de comunicare, evitarea unui 
refuz, puterea inteligenției emoționale) ; 

 Ședinte de jocuri intelectuale („Catan”, „Nume de cod”, „Actractivy” etc.) ; 

 Seminarii in colaborare cu ONG-uri sau agenţi economici locali ; 
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 Training „ Ce trebuie să știi pentru a fi angajat”; 

 Ateliere de lucru „Comunicarea eficientă- cheia succesului în carieră” și “Reguli de aur in 
conduită” ; 

 Atelier de lucru: „Utilizarea aplicațiillor Google și a softurilor specializate”; 

 Consilierea elevilor; 

 Ședințe consultative sau alte activități propuse de către elevi. 

Toate activitățile planificate in cadrul educatiei non-formale combină elemente de cunoaștere și 
dezvoltare profesională, prezentând interes prin diversificare, participare și distracție in acelaşi timp. 
La organizarea și realizarea activităților de educație non-formală pot fi implicați nu doar membrii 
grupului de inițiativă, ci și profesorii, elevii și părinții. 
Deoarece educația non-formală este un element important în dezvoltarea personală și profesională a 
elevilor, activităile propuse din perspectiva acestei educaţii vor fi utile elevilor și pe viitor, ținând cont de 
interesele lor, particularitățile educației permanente și dezvoltarea abilităților practice sau profesionale. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

Profesor Stanță Anghelina 

Școala Gimnazială Desa 

 

„A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni și 
opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

John Amos Comenius 
 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt 
unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum 
mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că 
este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie 
la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de interesele 
fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit asimilează niște 
experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească 
pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

 
 
Participarea la dezbateri sau discuții de grup 
Atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați să participe la activități care implică lectura, 

dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să achiziționeze deprinderi în comunicare. 
 
Participarea la dansuri sau la canto 
Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest gen. 

Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete încredere în ei 
înșiși. 

 
Participarea la concursuri de cultură generală 
Sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul 

acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care nu le aveau înainte. 
 
Participarea la jocuri și sportul 
Studiul este important, dar la fel este și „jocul”. Sportul este necesar în dezvoltarea corpului și a 

minții, mai mult, el învață individul ce înseamnă spiritul de echipă, corectitudinea și toleranța. 
 
Participarea la diverse campanii de conștientizare 
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Elevii trebuie să participe de asemenea la diferite activități care militează pentru sănătate, 
protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi în problemele societații actuale. 

 
Participarea la evenimente comunitare 
Elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum să 

ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), întregul 
proces și tehnicile folosite. 

  
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri  în 

spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume 
care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 

1.      IONESCU, M.; CHIŞ, V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

      2. MANOLACHE, ANGHEL-COORD. GENERAL (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

 
Profesor Stanță Pătru 

Școala Gimnazială Desa 
                  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al 
copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 
numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia extracurrriculară 
(realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi 
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 
cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-
un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o 
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 
este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, 
distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 
decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, 
educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, 
vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată 
situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o 
au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - 
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
 
Bibliografie : * Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;  
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 87;  
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 
“Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAŞCOLARE PENTRU COPII 
                              Prof.înv.preşc. STARPARIU VALERIA    

 GRĂDINIŢA P.N. NR. 1, PODURI,BACĂU 
  

 
           Învăţământul românesc actual pune accent atât pe un învăţământ de performanţă cât şi pe 
dezvoltarea abilităţilor practice, corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii.  
Interesul superior al copilului vizează starea de bine  şi priveşte calitatea vieţii lui, încorporează 
dimensiunea mentală, psihologică, fizică, socială, materială a vieţii copilului, dar şi relaţiile 
interpersonale. Aceste concepte au în vedere faptul, că adulţii din jurul copilului (educatoarele, părinţii), 
pot oferi ocazii favorabile, pentru a trezi în copil plăcerea de a învăţa, ştiind că emoţiile pozitive 
influenţează performanţa. Astfel devine tot mai evident faptul, că educaţia extracurriculară, cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, are un rol foarte important în formarea personalităţii copilului.  
 
Activităţile extracurriculare, organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. La fiecare domeniu experienţial pot fi incluse aceste activităţi, zilnic sau săptămânal.     
Pentru a realiza o educaţie de calitate centrată pe copil este foarte eficientă organizarea activităţilor de tip 
outdoor, o modalitate de parcurgere a curriculumului şcolar, prin care se vizează: interesul superior al 
copilului, starea de bine a copilului,  bucuria,/plăcerea de a învăţa. Educaţia outdoor se bazează foarte 
mult pe participarea activă, minimalizează procesul învăţării, oferă utilitate practică imediată a 
cunoştinţelor învăţate, cu un conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea, 
are o structură şi o planificare flexibilă, se bazează pe experienţa participanţilor.  Sunt foarte multe teme, 
care se pot finaliza în afara sălii de grupă. Vizitele, excursiile, experimentele, observările, jocurile de 
mişcare, jocurile experienţiale, activităţile cu caracter gospodăresc, sunt mijloace prin care copiii pot 
cumula experienţe din viaţa cotidiană, din natură. Sunt mulţi copii, care au cunoştinţe,bilităţi în diferite 
domenii, care nu sunt observate în sala de grupă. Copiii conştientiază abilităţile pozitive ale colegilor, le 
laudă, ceea ce duce la creşterea încrederii în sine a mai multor copii. De obicei copiilor cu dificultăţi de 
învăţare şi comportament le place munca fizică şi îi  ajută pe ceilalţi. Relaţiile interpersonale sunt 
aprofundate mai mult în afara sălii de grupă. Se formează grupuri de lucru, grupuri de prietenii între copii.  
 
Relaţiile interpersonale între adulţi şi copii se îmbunătăţesc. 
Părinţii pot dat o mână de ajutor în grădiniţă, pot însoţi copiii în excursii, pot ajuta la transportul 
lor. La diferite teme , pot participa cu experienţa lor de specialitate, de viaţă. Proiectele educaţionale sunt 
foarte importante în vederea efectuării activităţilor extracurriculare. 
Se pot desfăşura proiecte de parteneriat cu diferite instituţii din localitate, cu alte grădiniţe,cu şcoli, 
biserici, poliţie, dispensare, dar şi cu părinţii. Programul acestor proiecte, activităţile incluse, depind 
de particulariţile de vârstă a preşcolarilor, de oferta culturală, de mediul înconjurător din zona respectivă, 
de scopul şi obiectivele propuse. În parteneriatul cu casa de cultură se pot organiza vizite la expoziţii, 
vizionarea filmelor pentru copii, vizionarea teatrelor de păpuşi şi teatrelor pentru copii, dar se vor 
organiza şi serbările copiilor. La casa de cultură, se pot organiza concursuri între grupe, precum şi 
expoziţii din lucările copiilor, unde pot participa părinţii. Parteneriatele cu şcoala dau posibilitatea de a 
întreţine legătura strânsă între grădiniţă şi şcoală. Activităţile de vizită dau ocazia copiilor de a se 
familiariza cu şcoala, de a se împrieteni cu viitorii colegi, şi învăţători. Activităţile , concursurile cu 
şcolarii dau dovadă de empatie, toleranţă din partea şcolarilor  faţă de preşcolari. Preşcolarii dobăndesc 
încredere în sine, pentru că, conştientizează că şi ei sunt capabili de munca în grup, şi realizează sarcinile.  
 
Parteneriatele cu ocolul silvic, diferite instituţii, oferă deschiderea relaţiilor cu adulţii, cu descoperirea 
valorilor  materiale, morale. Astfel preşcolarii dobăndesc cunoştinţe şi experienţe unice.  Parteneriatele cu 
instituţii culturale, care organizează concursuri de creaţie, artă, dau ocazia preşcolarilor talentaţi de a se 
afirma, de a crea, de a primi premii. Excursiile, drumeţiile sunt un prilej de recreere, dar şi de cunoaştere. 
Sunt vesele, pline de haz, bucurie, de  cântece şi   voie bună, unde se pot exersa multe reguli şi se 
evidenţiază trăsăturile morale.  
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Serbările cu părinţii, zilele de naştere, sunt ocazii unice pentru copii şi părinţi. Copilul sărbătorit este 
fericit, deoarece el este în fruntea copiilor şi totul este pentru el: tortul, cadourile, cântecele, poeziile 
copiilor. Este o ocazie unică, penrtu fiecare copil.  
 
 
Bibliografie :  

1.Scrisoare metodică pentru învăţământul  preşcolar  2014-2015      
 2.Curriculum pentru invăţământul preşcolar 3 – 6-7ani, Bucureşti, 2009 
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ 

OPȚIUNE MAJORĂ ÎN ERADICAREA VIOLENȚEI ȘCOLARE 

Prof. Stavăr- Vergea Izabela 
Colegiul  Național de Arte „Regina Maria” 
Localitatea Constanța, Județul Constanța 

 
 

Violenţa în şcoli este o problemă în mod special delicată. Altă dată şcoala, definită ca instituţie de 
educaţie publică, era considerată ca un spaţiu sacru al învăţării, relativ autonom faţă de societatea 
adulţilor, cu problematica ei complexă legată de viaţă. Astăzi, lumea şcolii a căpătat o permeabilitate 
crescută, asimilând tensiunile şi disfuncţionalităţile societăţii. Şcoala a devenit un spaţiu în care se 
confruntă valorile şi practicile tradiţionale, care structurează procesul învăţării academice, cu sisteme de 
valori mai ample, mai dificil supuse unei structurări riguroase şi controlului social, generate de învăţarea 
socială, în care media intervine ca agent formator cu un potenţial de fascinaţie şi atractivitate net superior.  
Provocarea majoră pe care o aduce prezentul şcolii este deschiderea ei către exterior şi intrarea ei în 
parteneriate cu actorii comunităţii locale, inclusiv cu poliţia. Violenţa în şcoală nu este decât o formă a 
violenţei cotidiene, astfel încât ea nu poate fi abordată doar ca exprimând o realitate separată de viaţă. 
Menţionată la noi mai ales ca un fapt izolat, violenţa şcolară are o influenţă mare asupra percepţiei sociale 
şi a valorilor prezentului, contribuind la erodarea imaginii tradiţionale pozitive a şcolii ca instituţie sigură 
şi securizantă. Educatorii controlează din ce în ce mai dificil impactul pe care violenţa şcolară îl are 
asupra climatului şcolar, iar praxisul educativ tradiţional nu mai este suficient pentru practicarea rolului 
profesional al educatorilor, constrânşi din ce în ce mai mult să asimileze informaţii privind gestionarea 
conflictelor şi utilizarea strategiilor de rezolvare de probleme manifestate în spaţiul şcolar.  
Mediatizarea drepturilor copilului, în contextul actual în care democratizarea relaţiilor capătă din ce în ce 
mai multă importanţă, pe fondul criticilor aduse practicilor represive şi recomandărilor privind 
comunicarea între actorii procesului educaţional, obligă educatorii la reconsiderarea statutului lor, la 
parteneriat cu societatea şi instituţiile sale, cu familia, lărgind rolul lor prin adăugarea unei dimensiuni 
formative substanţiale. Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi 
vizează  viitorii  cetăţeni să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul schimbărilor 
intervenite în sistemele de valori. Ea trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice şi să-şi 
pună amprenta asupra programelor şcolare şi materiilor de învăţământ, asupra priorităţilor educative, 
asupra criteriilor de evaluare a competenţelor şi comportamentelor, asupra relaţiilor cu părinţii şi 
comunitatea, permiţând formarea  comportamentelor creative în comunicare, cooperare şi încredere în 
cadrul  grupului; respect reciproc, toleranţa faţă de opinii diferite. 
Delimitări conceptuale 
EDUCAŢIE - Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor 
intelectuale, morale şi fizice a copiilor în special; 
INTER - element de compunere cu sensul,,între’’ 
CULTURAL - privitor la cultură, la totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de societatea 
omenească de-a lungul istoriei, totalitatea cunoştinţelor pe care le are cineva. 
Pentru a obţine o cât mai mare reprezentare şi eficienţă a activităţilor interculturale în şcoală se 
recomandă o strategie care să urmărească structura noului curriculum naţional, pe cele trei dimensiuni:  
Curriculum nucleu 
Curriculum la decizia şcolii 
Activităţile extracurriculare 
Fiind un domeniu nou, este greu a stabili locul educaţiei interculturale în curriculum oficial, motiv pentru 
care se acordă o atenţie mai mare activităţilor extracurriculare ale căror obiective şi probe de evaluare pot 
fi direcţionate către sentimente, atitudini, lucruri mai puţin palpabile. 
Avantajul activităţilor extracurriculare, care se apropie mai mult de educaţia interculturală  informală, este 
că oferă un cadru flexibil, propice pentru apropiere şi intercunoaştere. 
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Educaţia interculturală la nivelul curriculum-ului la decizia şcolii are în vedere propunerea unor discipline 
opţionale care să promoveze valorile interculturale sau extinderea unor teme din curriculum-ul nucleu 
care permit tratări din perspectivă interculturală (activităţi opţionale). 
Educaţia interculturală la nivelul curriculum-ului nucleu urmăeşte identificarea unor programe de trunchi 
comun, obiective şi conţinuturi care să promoveze interculturalitatea, interdisciplinaritatea, strategii 
didactice de învăţare prin cooperare. 
Învăţarea pentru primirea alterităţii şi diversităţii constituie o obligaţie pentru viitorul dascăl. Şi această 
formare nu trebuie lăsată pe seama conjuncturii şi întâmplării, ci este nevoie de o pregătire metodică şi 
structurată. Asta cu atât mai mult “străinul” , “străinătatea” şi “straneitatea” ocupă din ce în ce un loc mai 
important în viaţa noastră. Trebuie să învăţăm să lecturăm cotidianul cu largheţe, să interogăm permanent 
obişnuitul şi obişnuinţele, să ne distanţăm de familiaritate, să apropiem cu mai mult curaj de ceea ce 
îndeobşte ne este necunoscut. 
Învăţarea pentru primirea alterităţii şi diversităţii constituie o obligaţie pentru viitorul dascăl. Şi această 
formare nu trebuie lăsată pe seama conjuncturii şi întâmplării, ci este nevoie de o pregătire metodică şi 
structurată. Asta cu atât mai mult “străinul” , “străinătatea” şi “straneitatea” ocupă din ce în ce un loc mai 
important în viaţa noastră. Trebuie să învăţăm să lecturăm cotidianul cu largheţe, să interogăm permanent 
obişnuitul şi obişnuinţele, să ne distanţăm de familiaritate, să apropiem cu mai mult curaj de ceea ce 
îndeobşte ne este necunoscut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE: 
 Cucoş, Constantin, Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire, Ed. Polirom, Iaşi, 2008; 
 Hofstede, Geert, Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti, Ed. Economică, 1996; 
 Maliţa, Mircea, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Bucureşti, Editura Nemira, 1998; 
 https://www.unicef.org/romania/ro/Violenta_in_scoala.pdf 
 www.constantincucos.ro/wp-content/uploads/2011/03/Ed.interculturala.doc 
 Ciolan, Lucian, Paşi către şcoala interculturală, Colecţia Sanse Egale, Ed. Corint, 2000; 
 Cucoş, Constantin, Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 
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Rolul formativ al activităţilor extracurriculare  

Prof. Înv. Preşcolar Stavrositu Mihaela 

Grădiniţa cu program prelungit „Gulliver”  

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 

În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. 

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor extracurriculare, trebuie să se aleagă din timp materialele, sursele 
necesare, modul de ordonare a acestora într-un repertoriu cu o temă centrată şi originalitatea – 
„spectacolul” susţinut de  cadrul didactic. Prin desfăşurarea acestora, cadrul didactic are posibilitatea de 
a-şi cunoaşte mai bine copiii, de a-i vedea în altă ipostază, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
pătrundă în „cămara sufletului lor”, să-i pregătească pentru ceea ce îi va aştepta. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. 

În cadrul desfăşurării  activităţilor extracurriculare, preșcolarii sunt activi, entuziasmaţi, participă într-o 
atmosferă de voie bună, optimism. Datorită acestora, ei pot să se exprime liber, sunt îndrumaţi să 
dobândească o gândire independentă, toleranţa de ideile noi, capacitatea de a descoperi şi rezolva diferite 
probleme. Totodată, li se dezvoltă simţul practic, estetic, dragostea pentru artă, istorie, neam, se 
autodisciplinează. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în măsura în 
care: valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută şi 
relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; formele de 
organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în 
voie spiritul de iniţiativă; participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic 
pentru o activitate susţinută; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; sunt caracterizate de 
optimism şi umor; creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; urmăresc lărgirea 
şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a 
copiilor. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, serbări şcolare pe 
diverse teme, excursii , vizite, cercuri pe diferite discipline sau literare, concursuri, întreceri sportive, 
vizionarea de emisiuni muzicale, teatru de copii.  

 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi 
percep activ, prin acţiuni directe obiectele, lucrurile, fenomenele, anumite locuri istorice. Acestea sunt 
axate, în principal, pe viaţa în aer liber. Dominantele acestui tip de activităţi trebuie să fie grija faţă de 
timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectarea acestora. Datorită 
acestor activităţi, copiii pot să redea cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul 
activităţilor artistico-plastice şi modelaj, iar materialele pe care le adună, sunt folosite în activităţile 
practice sau chiar în jocurile de creaţie.  
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La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, 
fiind dispuşi să acţioneze în acest sens, parcă ar fi nişte „adevărate aspiratoare”.       

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este 
garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să 
te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Profesor pt.inv.primar, Cristina Steclaru 

Școala Gimnazială Bogdănești, jud. Bacau 

 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la descoperirea şi 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării copilului nu poate fi 
redus numai la activitatea instructiv-educativă . În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum 
ar fi: cercurile organizate la diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc.. În plan moral, 
aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru 
cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o 
posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de 
norme disciplinare” . Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile 
şcolare. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. Având cel mai larg 
caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, 
spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, 
cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit comportament, o 
ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc 
cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la 
manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă 
dragostea pentru frumos. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: 
sunt subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; 
se desfăşoară în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea 
elevilor trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de 
posibilităţile de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. Excursiile şi 
vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţireexperienţei de viaţă a elevilor. 
Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui 
atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi 
un moment de reconciliere ori de introspecţie, în funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica 
în care se încadrează. Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și 
ştiinţific al elevilor şi de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr 
mic de elevi, înscrierea făcându-se în funcţie de interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită 
disciplină. La alegerea temelor care se discută la cercuri, se va ţine seama de preocupările elevilor şi de 
nivelul lor de cunoştinţe. Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi 
aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, 
la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare 
şi a sensibilităţii artistice. Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea 
profesorilor. Este necesar să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se 
ofere posibilitatea de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie 
create condiţii de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine în mod 
util şi plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată de certitudinea 
utilităţii organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc . 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA 
CREATIVITAŢII LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

Prof. Ștefan Elena 
Grădinița nr. 30, București 

  

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare. Cadrele didactice  
au datoria de a-i implica pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi .Dintre aceste 
activităţi care-i motivează şi le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare. 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare 
cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit 
manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.  
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor în acest cadru. Avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-
afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu 
sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori 
conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copiii în cadrul 
activităţilor didactice. De exemplu în cadrul activităţilor din domeniul ştiințe, la activităţile de cunoaştere 
a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune 
o activitate extraşcolară- vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa și îmbunătăţii 
cunoștinţele legate de aceste animale.  
După cum se ştie activitatea principală a vârstei preşcolare este jocul. Jocul este o activitate recreativ-
instructivă, prilej de activizare şi dezvoltarea a creativităţii şi imaginaţiei. În joc copilul dă frâu liber 
imaginaţiei. Formele creative ale imaginaţiei şi ale memoriei preşcolarului sunt stimulate de joc şi 
fabulaţie, de povestire şi compunere, de activităţi practice şi muzicale, de contactul cu natura şi de 
activităţile de muncă. Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a 
unui sistem de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu 
reprezentări după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului. Copilul dispune nu numai de 
capacitatea de a se juca şi de a învăţa, ci şi de aceea de a crea. Creaţiile preşcolarului dovedesc că viaţa lui 
interioară este destul de bogată, că intenţiile lui depăşesc cu mult posibilităţile de care dispune. El este 
capabil să obţină produse noi, neobişnuite, originale, chiar dacă acestea sunt noi şi originale doar pentru 
el. ,,Fiecare individ posedă o doză de creativitate, dar depinde cum o valorifică” . Afectivitatea se exprimă 
în creaţiile verbale (povestire expresivă, teatru de păpuşi), în creaţiile ritmice (dans, muzică). 
În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi să fie 
interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor , în mod sistematic şi 
organizat informaţii din toate domeniile de activitate:muzicale , literare, plastice accesibile , formându-se 
astfel anumite competenţe : de a audia anumite piese muzicale , de a interpreta roluri . Interpretând 
diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura 
cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea 
impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensita tea trăirilor exprimate în 
joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi 
exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze 
simboluri. Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea 
intelectuală.  
Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul 
producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplinemtar. 
În cadrul acestor activităţii sunt atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, încăţând astfel să se tempereze 
în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte). Activităţile 
extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui copil, spun 
psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu cei din jur şi va 
putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de activităţi îl ajută să-şi canalizeze 
energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie. 
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Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară 
deoarece aceste activităţi sunt attractive şi îi determină pe copii să participle fără să-l forţăm. Grija noastă 
de educator trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative pe care le propunem să fie urmărite, să 
primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi momente recreative pentru a 
obţine nişte rezultate extraordinare. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai 
societăţii de ale potolii această curiozitate şi de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor 
didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI 
EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII COPIILOR 

Prof.inv.primar: STEFAN GEORGETA 
 

         ,,Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”-Confucius 

                            Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni 
în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. 
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 
După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  
♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii 
de zi cu zi  
♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu 
caracter educativ. 
Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii noştrii au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. 
Activitaţile extrascolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai eficiente 
modalitaţi de formare a caracterului copiilor înca din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
Activitatile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionari de filme sau spectacole 
imprima copilului un anumit comportament, o ţinuta adecvata situatiei, declanseaza anumite sentimente. O 
mai mare contributie în dezvoltarea personalitaţii copilului o au activitaţile extraşcolare care implica în 
mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi 
cea extrascolara trebuie sa cuprinda masa de copii. 
Experienţa a peste 25 ani de activitate în mijlocul copiilor mi-a întarit convingerea ca serbarile şcolare au 
un caracter stimulator atât pentru micii artisti, cât si pentru parinţii lor. Am explicat, în momente oportune, 
cu tact şi cu rabdare, motivul si sensul serbarii, am antrenat parinţii în pregatirea acestor manifestari 
deosebite, iar copiii au fost stimulaţi sa participe activ, fiecare primind rolul potrivit preferinţelor si 
talentului sau. 
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolara valorifica 
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evalueaza talentul, munca şi priceperea 
colectivului clasei şi transforma în placere şi satisfacţie publica straduinţele colectivului clasei şi ale 
fiecarui copil în parte. 
Am trait alaturi de ei bucuria succesului, am remarcat, ca acel contact cu publicul trezeste în sufletul 
copiilor dorinţa de a învinge dificultaţile, de a-şi stapâni timiditatea, de a trai bucuria reuşitei. 
  
O alta activitate deosebit de placuta care contribuie la stimularea personalitaţii elevilor este excursia. 
Aceasta ajuta la dezvoltarea intelectuala şi fizica a copilului, la educarea lui cetaţeneasca şi patriotica. 
Excursia este cea care îl reconforteaza pe copil, îi prilejuieste însusirea unei experienţe sociale importante, 
dar şi îmbogaţirea orizontului cultural stiinţific. Prin excursii elevii îsi suplimenteaza şi consolideaza 
instrucţia scolara dobândind însusirea a noi cunostinţe. Excursiile reprezinta finalitatea unei activitaţi 
îndelungate de pregatire a elevilor, îi ajută sa înţeleaga nu numai din perspectiva evadarii din atmosfera de 
munca de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 
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În realizarea unei excursii scolare de mica sau mare anvergura, ne-am documentat, ne-am pregatit un 
minuţios un plan de lucru, pe care l-am realizat secvenţial, cu o abordare interdisciplinara şi dupa o atenta 
prelucrare a normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportare 
civilizata, a regulamentului scolar în ansamblu. 
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea 
ofera copiilor posibilitatea sa demonstreze practic ce au învaţat la scoala, acasa, sa deseneze diferite 
aspecte, sa confecţioneze modele variate. . 
Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă 
de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.  
La Opera Comica pentru Copii Bucuresti am asistat la spectacole realizate foarte bine de echipa de actori 
,punand in scenă diverse poveşti cunoscute de elevi . Astfel au putut vedea şi diferenţele dintre poveste şi 
spectacol , diferenţe care rezultă din creativitatea actorului.  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
Concluzii 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic 
trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi 
pentru oferta educaţională. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI 
EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

PROF.INV.PRIMAR :STEFAN GEORGETA 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni 
în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. 
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 
După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  
♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii 
de zi cu zi  
♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu 
caracter educativ. 
Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii noştrii au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. 
Activitaţile extrascolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai eficiente 
modalitaţi de formare a caracterului copiilor înca din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
Activitatile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionari de filme sau spectacole 
imprima copilului un anumit comportament, o ţinuta adecvata situatiei, declanseaza anumite sentimente. O 
mai mare contributie în dezvoltarea personalitaţii copilului o au activitaţile extraşcolare care implica în 
mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi 
cea extrascolara trebuie sa cuprinda masa de copii. 
Experienţa a peste 25 ani de activitate în mijlocul copiilor mi-a întarit convingerea ca serbarile şcolare au 
un caracter stimulator atât pentru micii artisti, cât si pentru parinţii lor.  
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolara valorifica 
varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evalueaza talentul, munca şi priceperea 
colectivului clasei şi transforma în placere şi satisfacţie publica straduinţele colectivului clasei şi ale 
fiecarui copil în parte. 
Perioada de pregatire a serbarii, dorinţa sincera de succes, sudeaza colectivul, impulsioneaza în mod 
favorabil, face ca elevul sa traiasca clipe de desfatare sufleteasca. Consider ca fiecare copil trebuie sa aiba 
un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integranta a colectivului, sa fie constient 
ca şi de participarea lui depinde reuşita unei serbari scolare. Am trait alaturi de ei bucuria succesului, am 
remarcat, ca acel contact cu publicul trezeste în sufletul copiilor dorinţa de a învinge dificultaţile, de a-şi 
stapâni timiditatea, de a trai bucuria reuşitei. 
O alta activitate deosebit de placuta care contribuie la stimularea personalitaţii elevilor este excursia. 
Aceasta ajuta la dezvoltarea intelectuala şi fizica a copilului, la educarea lui cetaţeneasca şi patriotica. 
Excursia este cea care îl reconforteaza pe copil, îi prilejuieste însusirea unei experienţe sociale importante, 
dar şi îmbogaţirea orizontului cultural stiinţific. Prin excursii elevii îsi suplimenteaza şi consolideaza 
instrucţia scolara dobândind însusirea a noi cunostinţe. Excursiile reprezinta finalitatea unei activitaţi 
îndelungate de pregatire a elevilor, îi ajută sa înţeleaga nu numai din perspectiva evadarii din atmosfera de 
munca de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural.. 
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Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea 
ofera copiilor posibilitatea sa demonstreze practic ce au învaţat la scoala, acasa, sa deseneze diferite 
aspecte, sa confecţioneze modele variate.  
Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite faze, pe 
diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, 
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice 
în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor 
sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, 
concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 
Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă 
de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.  
La OCC Bucuresti, am asistat la spectacole realizate foarte bine de echipa de actori.  Elevii au putut vedea 
spectacole prin care sun puse in scenă diverse poveşti cunoscute de ei. Astfel au putut vedea şi diferenţele 
dintre poveste şi spectacol , diferenţe care rezultă din creativitatea actorului.  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
Vizitele la muzee au dat posibilitate elevilor să-şi îmbogăţească nivelul cunoştinţelor dobândite în 
procesul instructiv-educativ.  
Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 
ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 
comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială 
în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu 
caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge 
următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre 
relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ 
cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri 
educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările 
fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Un 
curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente 
tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, 
îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic 
trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi 
pentru oferta educaţională. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

Prof. Sava Ștefan 
Școala Gimnaială „Stroe Belloescu” Grivița 

 
,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu  

ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.’’ ( Albert Einstein) 
 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara 
sistemului de invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la 
lecţii şi informaţiile acumulate informal. Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de 
învăţământ şi contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. 
Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se 
desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile 
organizate la diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, 
oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi contribuie la 
formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la 
exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 
Activităţile extraşcolare (extradidactice sau extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare 
a caracterului copilului încă din clasele primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor 
activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare 
facilitează la randul ei procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin 
“subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin 
capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se 
formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. I. Nicola consideră că „Activitatea 
extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi pentru 
manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare” (Nicola, I., 
2000, p. 288). 
Activităţile extraşcolare diferă de activitățile școlare din punct de vedere al conţinutului, duratei, 
metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este 
stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în 
perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de 
activitate – parte componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, 
încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, 
imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.  
Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională a şcolii, 
vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să cunoască şi 
să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive. Elevii 
pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor de realizare a acestor 
activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac parte. Activităţile 
extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a se implica, 
indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, 
fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din scopurile principale ale 
educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, 
respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup. 
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Caracterul interdisciplinar al activităţilor extraşcolare poate îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, 
vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de 
creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin activităţile la care 
participă, copiii îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. Participând la 
acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de teatru şi filme la 
cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 
Maria Montessori în lucrarea intitulată Descoperirea copilului făcea următoarea afirmaţie: ,,Să nu-i 
educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic 
nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile extraşcolare 
vin în sprijinul acestui demers. Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie 
intelectuală, estetică, religioasă, moral-civică, patriotică, fizică.  
Educaţia intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. Prin caracterul 
lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele dezvoltă totodată 
curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în ultimul rând 
gândirea critică a elevilor. Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru 
participarea la concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, 
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de şah 
etc. Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un prilej 
de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc la formarea 
competenţelor transdisciplinare.  
Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt obiectiv al 
educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul creştin, elevii îşi 
însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel ajutaţi şi să îşi 
formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, respect, frăţie, 
solidaritate umană). Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la sărbători, 
transpunerea în fapte a unor maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de iconografie pe 
sticlă sunt deosebit de importante în realizarea educaţiei religioase.  
Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei opere 
de artă etc. 
Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice : 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect 
faţă de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi să respecte 
libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile 
fapte, să aibă o atitudine participativă. Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie 
îndrumaţi să participe la diferite concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri 
naţionale de proiecte de mediu sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, 
realizânduse astfel şi educaţia pentru mediu si pentru sănătate a elevilor. 
Educaţia fizică și educaţia rutieră realizată prin activităţi extracurriculare foarte atractive: competiţii 
sportive între clase sau între şcoli, excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru 
viaţă. Pe lângă formarea deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor 
de voinţă şi de caracter. Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea 
şcolară şi profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat 
cu metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete 
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video, vizitarea de licee cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a 
competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară în 
colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor trebuie să 
se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile de realizare 
pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 
Elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie 
spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor au 
ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor 
artistico-plastice. 
Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie antrenaţi nu 
numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea 
activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă 
eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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“Rolul activităţilor extracurriculare in procesul educational” 
 

STANCIUC  STELUTA 
GANESCU CECILIA 

 
Argument 
Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific 
fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere 
intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe 
educaţionale de-a lungul vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru 
viaţă: educaţia formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le 
preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 
Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și  conţine majoritatea 
influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale. Are 
un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educative plasate în cadrul acestui 
tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare 
persoană. În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate 
de schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi 
valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.   Din acest 
motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii 
concepţii educaţionale care era centrată pe achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. 
Această concepţie presupunea verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi 
sociale.  Accentul este pus acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   
informaţiile,   de   a   forma deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  
Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. 
Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de 
procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   
Activităţile   extraşcolare   constituie modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 
Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 
dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intellectual 
Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util  şi   
de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile extracurriculare obiectivele 
instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente recreative. 
Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare concretizate în excursii şi 
drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   spectacole   imprimă   copilului   un   anumit   comportament,   o   
ţinută   adecvată   situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea 
personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea 
sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o 
serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
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Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, 
să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma 
convingeri durabile. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei 
slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că 
în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  
Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul 
rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 
temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor   şi   resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ŞI FORMAREA PERSONALITĂŢII 
 

STEMATE ELENA 
ŞCOALA PRIMARĂ “ANGELS” PĂULEŞTI 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi 
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
 (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
 
Activităţiile extraşcolare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă cu interes  la astfel de activităţi. Există o gamă variate de activităţi extraşcolare prin care 
elevii învaţă să socializeze, să se comporte în diferite situaţii, prin acestea asigurându-se  o învăţare 
formativă, realizată într-un mod accesibil şi atractiv, fără 
ca elevii să o perceapă ca pe  o activitate de învăţare. 
Astfel, vizitele la muzee, la expoziţii, la ateliere 
meşteşugăreşti contribuie la asimilarea unor cunoştinţe din 
diferite domenii într-un mod practic şi contribuie la 
formarea unor comportamente morale şi civilizate  fără un 
efort suplimentar din partea elevilor.  Săptămâna „Şcoala 
Altfel” oferă posibilitatea organizării unor activităţi 
extraşcolare variate , alese împreună cu elevii în funcţie de 
interesele şi doleanţele lor, urmărind dezvoltarea unor 
anumite competenţe care să contribuie la dezvoltarea 
personalităţii. Consider însă, că, permanent copiii sunt 
antrenaţi  în numeroase activităţi  prin care timpul liber este organizat riguros , fie de către părinţi, fie de 
către cadre didactice în cadrul  programului afther scool. Astfel, am observat că elevii nu mai ştiu să se 
joace singuri, să-şi organizeze jocurile, să colaboreze în împărţirea rolurilor într-un joc . Ca urmare, 
consider că organizarea unor activităţi extraşcolare care să le permite petrecerea unui timp în mod 
independent , fără intervenţia adulţilor ar fi benefică pentru dezvoltarea şi sudarea relaţiilor în colectiv. 
Astfel, am organizat în anul şcolar precedent o tabără şcolară care a cuprins activităţi diverse , organizate 
pe ateliere şi pe centre de interes, care a contribuit în mod practic la dezvoltarea unor competenţe., dar a 
oferit elevilor timpul necesar de a comunica liber, de a-şi împărtăşi ideile, de a se observa  , de a-şi 
organiza singuri timpul liber, de a se juca diferite jocuri, de a –şi împărtăşi experienţele. În urma 
organizării taberei , am observat că elevii au căpătat anumite competenţe legate de comunicare, de 
relaţionare, de rezolvare a unor situaţii conflictuale , competenţe care nu pot fi dezvoltate decât în mod 
practic, prin activităţi în afara programului şcolar:  

‐ s-a dezvoltat comunicarea între elevi, s-au sudat prietenii, au devenit mai atenţi la 
comportamentele  ceilorlalţi, se ascultă reciproc ;   
‐ au învăţat să se descurce în diferite situaţii în mod individual, să fie responsabili ;  
‐ îşi asumă responsabilitatea lucrurilor pe care le 
fac, gândindu-se la consecinţele faptelor lor;  
‐ se ajută reciproc în situaţii dificile;  
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De asemenea, s-au desfăşurat activităţi prin care s-a dezvoltat educaţia estetică a elevilor, s-a urmărit  
stimularea interesului pentru creaţia artistică,  pentru cunoaşterea  artei populare, a fost dezvoltat spiritul 
competitiv, dar şi acceptarea înfrângerii  prin :  

‐ ateliere meşteşugăreşti de olărit, de pictură pe lut, pe lemn;  
‐ călărie, trageri cu arcul, competiţii sportive;  
‐ jocuri distractive în aer liber „ Găseşte obiectele , respectând  indiciile!”  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

1908



Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

Prof.Stepanescu Corina Mariana                                                         
Școala Gimnazială Petroșnița 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 
învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 
Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-
învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la 
diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică 
clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva 
caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

      -înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, 
etc.); 

    -au rol complementar celui al școlii; 

 -dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 
reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

  - oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută 
să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 
sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, 
în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

-participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 
performanțelor școlare; 

-participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o 
școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

-participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 
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Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest 
tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și 
folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. Condiția primordială 
pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, 
metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 
nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. Stepanescu Corina Mariana                                                         
Școala Gimnazială Petroșnița 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol 
complementar orelor clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. 
Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, 
vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, 
activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților 
extrașcolare: 

-înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

-au rol complementar celui al școlii; 
-dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
-oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

-participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

-participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

-participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
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unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat 
de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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Formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor cu CES                                       
prin activităţi extracurriculare 

 
 

Știoapa Alina Magdalena 
Mateescu Cornelia Florica 

C. Ș. E. I. Caransebeș 
 
 
Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a 

paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală:  comprehensivă (cuprinzătoare, 
care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, este deschisă, toleranţă, prietenoasă şi 
democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi copiii, 
adaptându-se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale 
fiecărui copil. Este acceptată în prezent noţiunea de „CES” care desemnează necesităţile 
educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care solicită o 
şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi / sau caracteristice unei deficienţe precum şi o 
intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, 
problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună 
este aceea „care modelează eul”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru 
că ei se vor integra în realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în 
elevi propriul „eu”, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest 
lucru  se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. 
Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie 
directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii 
respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 
uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 
priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 
desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 
socială.  

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursilor şi drumeţiilor, permit dezvoltarea 
relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de 
cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de 
preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. Exemplific 
câteva activităţi desfăşurate cu elevii claselor la care activez sau la care am activat, elevi cu 
deficienţă mintală medie: „În vizită la Grădina Zoologică din localitate”, „Plimbare în Parcul 
Copiilor”, ”La brutărie”, „Toamnă în Parcul Central”, „O zi la Timișoara”, ,,Obiective turistice din 
judeţul Caraș-Severin”, „Salata de fructe”, „Pictură pe sticlă”,etc.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, etc.) dezvoltă la 
elevii cu CES, spiritul de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea 
în forţele proprii. Desfăşurarea de competiţii între elevii cu CES şi cei din şcolile de masă 
facilitează depăşirea sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal 
al copiilor cu deficit de intelect. Dintre concursurile organizate cu elevii claselor la care activăm, 
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menţionez: ”Sărbătoarea primăverii” „Suntem copiii Europei Unite”, „Ce ne-aduce iepuraşul 
?”,”Cel mai bun pieton”,etc 

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane 
care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa 
identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi 
valorizarea acestor copii. 

Formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative generale, 
comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite. 
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Importanța activităților extrașcolare în procesul educational 

 
 

Stirbu Adina 
Liceul Tehnologic Baia de Fier 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor.. 
Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 

au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR -- 
POSIBILITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE ORGANIZARE CU PREŞCOLARII 

 
 

Ed. Stirbu Aurora 
G. P. P. Pinocchio Falticeni 

 
 
 “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Educaţia outdoor (educația în aer liber) este un proces experiențial de învățare prin practică 

directă, care are loc în primul rând prin expunerea la mediul natural de dincolo de uşile clasei.  
Scopul sau obiectivele principale ale educaţiei de tip outdoor au un caracter general crescut, 
apropiindu-se foarte mult de idealul educaţional: dezvoltarea multilaterală a personalităţilor copiilor 
pe baza relaţiilor sociale (interpersonale), al relaţiilor cu mediul natural (cunoaşterea mai profundă, 
dar şi protejarea mediului), precum şi al relaţiei cu „imaginea de sine” (cunoaşterea şi dezvoltarea 
personală). Activitățile de tip outdoor cuprind trei domenii: Personalitatea individului, prin 
dezvoltarea imaginii de sine şi a unor abilităţi, competenţe, deprinderi; Socializarea sau relaţiile cu 
ceilalţi, de obicei, subiecţi de vârsta lui, dar nu numai; Relaţiile cu lumea naturală sau domeniul 
ecologic. 

Pe de o parte, activităţile outdoor desfăşurate în aer liber, în care primează alegerea copiilor 
pentru ceea ce doresc să exploreze, au un caracter ludic, numai că amenajarea mediului natural sau 
cel creat în curtea grădiniţei este cel pe care îl concep educatoarele. Nu întotdeauna copiii pot fi 
plasaţi într-un mediu sălbatic, natural. Aşa că rolul educatoarei este acela de a le pune la dispoziţie 
preşcolarilor workshop-uri sau ateliere de lucru cu materiale diverse (naturale de preferinţă), din 
care copilul să îşi poată alege şi să se joace, să exploreze, să îşi exerseze anumite deprinderi, 
priceperi sau abilităţi. Ideal ar fi ca aceste workshop-uri să fie realizate din materiale naturale, să fie 
perene, cu caracter multidisciplinar şi multifuncţional, să ajute copiii să îşi formeze reprezentări 
corecte despre mediul natural sau social. 

 Spaţiul din exteriorul grădiniţei ar fi astfel structurat tot pe „centre de interes” în aer liber, 
având în vedere trei niveluri de dezvoltare: cognitiv, motric şi afectiv. Pe baza celor trei niveluri de 
dezvoltare, preşcolarii îşi vor dezvolta abilităţi de gândire, abilităţi fizice şi abilităţi de 
comportament (social, ecologic etc.), artistice sau gospodărești. Astfel puşi în contact direct cu 
mediul natural şi social, copiii au parte de experienţe concrete, inedite, îşi formează reprezentări 
corecte, dar au posibilitatea de a reflecta asupra interdependenţelor dintr-un ecosistem (factorii care 
relaţionează direct sau indirect într-un mediu), îşi dezvoltă capacităţi de generalizare, abstractizare 
prin testarea unor ipoteze existenţe.  

Dacă se poate vorbi despre un scop principal al acestor activităţi este acela de a-l ajuta pe copil 
să se integreze armonios în mediul din care provine (mediul social şi mediul natural), dezvoltându-
şi încrederea în sine prin exersarea diferitelor aptitudini, deprinderi, abilităţi etc. Activitate de tip 
outdoor poate fi, de exemplu, o simplă plimbare sau drumul spre casă/grădiniţă ca pietoni, care îi 
ajută  pe micii preşcolari să exerseze reguli conduită socială, să respecte reguli de circulaţie, cadrul 
didactic/adultul intervenind doar în situaţii de prevenire sau de corectare a unor atitudine 
necorespunzătoare. Mersul cu mijloacele de transport în comun, îi lărgeşte perspectiva asupra 
mediului social în care se dezvoltă (sat, comună, oraş), dar şi asupra unor reguli stricte pe care 
trebuie să le respecte pentru a fi în siguranţă el şi cei din jurul său. 

 De exemplu, jucându-se în curtea grădiniţei, copiii observă factori specifici ai ecosistemului 
local (vegetaţie, faună, climă), dar pot descoperi cum să se protejeze de frig, de ploaie, de razele 
puternice ale Soarelui, de insectele care-l pot înţepa etc. De asemenea, poate să participe voluntar la 
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îngrijirea straturilor de flori din curtea grădiniţei sau la reîmprospătarea straturilor de flori, exersând 
deprinderi de plivire a buruienilor, plantare, stropire etc. Există cazuri fericite al unor grădiniţe 
dotate  cu microferme, unde copiii pot observa sau participa din iniţiativă proprie la îngrijirea 
păsărilor, animalelor. Pentru cei care nu pot beneficia de un asemenea avantaj, se impun totuşi 
plimbări în parcuri, la pădure, pe malurile râurilor, excursii şi drumeţii. Unele dintre aceste activităţi 
pot include mişcarea în aer liber, cum ar fi alergare, căţărare, sau explorare a microsistemului dintr-
un areal prestabilit. În cadrul activităţilor de tipul outdoor se pune accentul pe activităţi şi jocuri ce 
implică munca în echipă. Copiii învaţă prin exersarea directă să socializeze, să respecte ierarhii într-
un grup, să devină lideri de grup. Astfel, îşi lărgesc cercul de prieteni, îşi dezvoltă sociabilitatea şi 
îşi dezvoltă stima de sine sau anumite abilităţi, priceperi, deprinderi. Dacă preşcolarii exersează să-
şi facă curat la locul de joacă, să protejeze plantele şi animalele din mediul lor apropiat, vor deveni 
cetăţeni care vor milita sau vor depune eforturi pentru a proteja mediul natural al planetei. Oricât le-
am vorbi copiilor despre păsări, fluturi, flori etc., adevăratele reprezentări despre acestea şi le pot 
forma doar observându-le direct.  

Un alt aspect ce este extrem de important de luat în seamă îl constituie interdisciplinaritatea, 
multidisciplinaritatea specifică activităţilor outdoor. Ele implică efort fizic, educaţie pentru sănătate, 
cunoaştere şi explorare a mediului natural şi/sau social, dar şi dezvoltarea simţului artistic 
„descoperirea frumosului din natură prin propriile simţuri”. Ca inconveniente pentru activităţile de 
tip outdoor se pot enumera: instabilitatea psihologică a unor preşcolari, specifică vârstei fragede la 
care ne referim; gradul ridicat de dependenţă faţă de adult al unor preşcolari, unele deprinderi de 
autoservire fiind în formare; implicarea financiară a familiilor copiilor în desfăşurarea unor astfel de 
acţiuni (excursii, vizite, drumeţii); lipsa unui spaţiu adecvat pentru curtea grădiniţelor sau pentru 
împrejurimile acestora (aglomerarea urbană, lipsa spaţiilor naturale); lipsa personalului de îngrijire 
care ar putea ajuta la îngrijirea şi menţinerea spaţiilor verzi sau al unor microferme în cadrul 
unităţilor preşcolare. 

 Prin introducerea perioadei de activităţi extracurriculare „Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!/săptămâna altfel”, s-a dorit a oferi tuturor copiilor incluşi în sistemul educaţional oportunităţi 
de a învăţa şi „dincolo de uşile sălii de clasă”. Programele propuse de cadrele didactice sau de către 
părinții copiilor sau factori ai comunității locale favorizează descoperirea unor aspecte sociale sau 
ale mediului natural, însă în activităţile de acest gen, scopul şi obiectivele sunt stabilite de către 
cadrele didactice. Pentru a fi, însă, activităţi outdoor propriu-zise, va trebui ca fiecare copil să îşi 
aleagă ceea ce doreşte să îşi dezvolte sau să descopere din mediul natural sau social. 

În concluzie, educaţia/activitatea outdoor este accesibilă tuturor, este caracterizată de 
adaptabilitate, nu impune restricţii sau condiţionări, dar nici nu oferă recompense de genul celor pe 
care le oferă educaţia formală (note, medii, burse etc.). Ea pur şi simplu oferă noi perspective şi 
oportunităţi pe plan personal, cât şi social, cu implicaţii în dezvoltarea individului pe termen lung. 
Ca o concluzie personală, consider că spaţiul necesar pentru curtea unei grădiniţe, acolo unde 
există, ar putea valorifica la maxim acest gen de activităţi, dacă ar fi dotat corespunzător, astfel 
încât copiii să îşi poată petrece cât mai mult din timp dincolo de uşile acesteia, într-un mediu 
natural. 

Activităţile de tip outdoor nu trebuie să înlocuiască definitiv sau să fie folosite excesiv, ci în 
completarea celor de tip tradiţional, astfel încât copiii să se poată descurca în situaţii diferite şi să 
facă faţă unor situaţii excepţionale. 
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 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
 În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
copiilor. 

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. O educaţie eficientă depinde de asemenea şi de măsura în 
care aceasta reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. În opinia mea, activităţile extraşcolare  sunt deosebit de 
importante deoarece, contribuie la completarea procesului de învăţare. 

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și 
optimism, cu însuflețire și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de 
căutări și soluții variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în 
dragostea din sufletul copiilor. 

Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor noastre. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: piesele de teatru, spectacolele de operă comică, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi 
imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de filme educative,  participând la 
ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în 
desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
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obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele lor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă 
simțul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform 
naturii sale. 

Participarea efectivă într-o activitate extrașcolară angajează atât elevii timizi, cât și pe cei 
temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul.  

Elevii se autodisciplinează prin faptul că îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și 
și anumite responsabilități. Cadrul didactic are responsabilitatea să-i dirijeze bine pe elevi, să-i 
implice pe toți și să încerce să atingă obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. 
Renunțarea la realizarea efectivă a activităților extrașcolare înseamnă sărăcia vieții sufletești a 
copiilor, privarea lor de sentimente și emoții; deoarece acestea contribuie la formarea capacităților 
de comunicare ale elevilor, atenției, memoriei, gustului pentru frumos. 

Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de 
construcție a învățării. Totul depinde de talentul cadrului didactic, de dăruirea sa în această meserie, 
de modul creator de abordare a acestor activități prin punerea în valoare a tuturor resurselor de care 
dispune clasa de elevi. 

Ceea ce este bine să reţinem este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative trebuie să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor desfăşurate 
cu elevii. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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EFICIENŢA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Profesor STÎNGU ADRIANA NICOLETA 
Şcoala Gimnazială „Miron Neagu” Sighişoara 

 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
copiilor. 

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. O educaţie eficientă depinde de asemenea şi de măsura în 
care aceasta reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. În opinia mea, activităţile extraşcolare  sunt deosebit de 
importante deoarece, contribuie la completarea procesului de învăţare. 

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și 
optimism, cu însuflețire și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de 
căutări și soluții variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în 
dragostea din sufletul copiilor. 

Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor noastre. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: piesele de teatru, spectacolele de operă comică, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi 
imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de filme educative,  participând la 
ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în 
desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
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organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele lor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă 
simțul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform 
naturii sale. 

Participarea efectivă într-o activitate extrașcolară angajează atât elevii timizi, cât și pe cei 
temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul.  

Elevii se autodisciplinează prin faptul că îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și 
și anumite responsabilități. Cadrul didactic are responsabilitatea să-i dirijeze bine pe elevi, să-i 
implice pe toți și să încerce să atingă obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. 
Renunțarea la realizarea efectivă a activităților extrașcolare înseamnă sărăcia vieții sufletești a 
copiilor, privarea lor de sentimente și emoții; deoarece acestea contribuie la formarea capacităților 
de comunicare ale elevilor, atenției, memoriei, gustului pentru frumos. 

Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de 
construcție a învățării. Totul depinde de talentul cadrului didactic, de dăruirea sa în această meserie, 
de modul creator de abordare a acestor activități prin punerea în valoare a tuturor resurselor de care 
dispune clasa de elevi. 

Ceea ce este bine să reţinem este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative trebuie să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor desfăşurate 
cu elevii. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

„SĂ NE AMINTIM DE MARELE POVESTITOR” 
 
 

Stochița Elena 
Școala Gimnazială Lunca Priporului 

 
 
 
Perioada de desfășurare: Martie-Iunie 2019 
Coordonator: Stochița Elena 
Grup țintă: Elevii din Școala Gimnazială Lunca Priporului 
Scopul proiectului: Stimularea interesului pentru lectură în vederea dezvoltării și activizării 

vocabularului prin  antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut. 
Obiective: 

- dezvoltarea respectului pentru valorile culturii românești; 
- stimularea creativității elevilor prin rezolvarea unor sarcini variate; 
- valorizarea elevilor cu aptitudini creative și interpretative prin dramatizarea unui 

fragment din opera lui Ion Creangă; 
Strategii didactice: 

 Forme de organizare: activitate pe grupe; 
 Metode și procedee: conversația, jocul de rol, cvintetul; 
 Mijloace didactice: flipchart, laptop, proiector, elemente de recuzită.                                        

Desfășurarea proiectului 
Activitatea își propune să prezinte rezultatele muncii depuse în cadrul cercului de lectură 

Prietenii adevărați ai cărților. Elevii au citit operele autorului, au discutat semnificațiile operelor 
concretizate în fișe cu citate, referate, eseuri, desene, ppt-uri, etc.  Elevii care vor participa la 
activitățile propuse în cadrul acestui concurs vor fi capabili să realizeze interacțiuni la comunicarea 
orală sau scrisă, să accepte diferențele și să manifeste toleranța. Concursul urmărește dezvoltarea 
simțului estetic și critic, toleranța față de opiniile exprimate de alții și promovarea talentului încă de 
la vârste fragede. 

 Concursul va cuprinde următoarele secțiuni:     
1. O punguță ...buclucașă – concurs cu bilețele din opera și viața lui Creangă; 
2.  Dramatizare după operele cele mai reprezentative ale marelui povestitor; 
3. De vorbă cu marele povestitor – un set de cinci întrebări adresate scriitorului; 
4. Realizarea unui cvintet prin care să-l caracterizeze pe Ion Creangă și o poveste scrisă 

de acesta, studiată în cadrul grupului.   
Proba 1 -  O punguță ...buclucașă        Într-un plic se află 32 de bilețele ce cuprind întrebări din 

viața și din textele indicate operei  lui Creangă. Fiecare echipă va avea de extras câte 16 bilețele și 
pentru fiecare răspuns corect  va obține câte 1 punct.                                                                                                

1. Unde și când s-a născut Ion Creangă? 
2. Numește  trei școli pe care  le-a urmat Creangă în copilărie.  
3. Care este prima povestire scrisă de povestitor? 
4. Numește alți doi scriitori celebri din aceeași perioadă în care a activat Creangă. Cum 

se numea perioada?  
5. În ce revistă au fost publicate primele opere ale autorului? 
6. Care este titlul unei nuvele scrise de Creanga? 
7. Unde se stabilește Creangă către sfârșitul vieții? 
8. Când a murit Ion Creangă? 
9.  Numește 5 povești scrise de Creangă. 
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10. Câte capitole cuprinde romanul autobiografic Amintiri din copilărie? 
11. Cum se numește primul dascăl a lui Nică? 
12. Cine a fost primul elev pedepsit la Calul bălan? 
13. Bădița Vasile este luat cu arcanul la oaste în ziua de.............. 
14. Numiți două mari minunății făcute de Smaranda. 
15.  Nică merge la școală la Socola cu ........................ 
16. Numele tatălui lui Nică era ...................... 
17. Cine era cojocarul satului care ne aduce dar de școală nouă un drăguț de biciușor din 

curele, împletit frumos? 
18. Cine era o femeie, nici tânără, nici bătrână, care avea o fată balcâză și lălâie de ți-era 

frică să înnoptezi cu dânsa în casă? 
19. De ce naționalitate era Ivan? 
20. Câți bani avea la el și cum se numeau? 
21. Cu cine s-a întâlnit el la o margine de drum? 
22. Ce i-a cerut el lui Dumnezeu? 
23. Ce a făcut Ivan la casa  boierului? 
24. Unde a plecat după aventura de la casa boierului? 
25. Ce isprăvi a făcut Ivan în iad? 
26. Care  era fraza renumită a acestuia?  
27. Cum l- a pedepsit  moartea pe Ivan? 
28. Numiți personajele din povestea Dănilă Prepeleac. Ce sens are cuvântul prepeleac? 
29. Ce l-a  rugat într-o zi fratele cel mic pe cel mare? 
30. Pe ce a schimbat Dănilă boii? Ce a urmat primului schimb? 
31. Ce a hotărât să facă în pădure? 
32. Care  au fost probele la care au concurat Dănilă și dracii? 

Proba a II-a  - Dramatizare       Fiecare grupă alege un fragment pe care îl consideră  
reprezentativ din opera lui Creangă și îl transpune în piesă de teatru. La această probă, elevii vor fi 
premiați atât pentru interpretare, cât și pentru costumație. Juriul va fi format din bibliotecara școlii 
și directorul unității.  

Proba a III-a -  De vorbă cu O bucată de humă însuflețită din Humulești      La această probă 
surpriză elevii, aflați în postura de jurnaliști,  vor avea de alcătuit un set de cinci întrebări pe care să 
le adreseze marelui scriitor. Vor fi valorificate originalitatea și relevanța  întrebărilor. Proba va fi 
punctată cu maximum 5 puncte. 

Proba a IV-a  - Cvintetul       
Fiecare echipă va avea de redactat un cvintet prin care să îl caracterizeze pe Ion Creangă și unul 

prin care să caracterizeze la alegere o poveste scrisă de acesta. Pentru răspunsuri complete și corecte 
echipele vor putea primi maximum 5 puncte. În cazul în care nu respectau structura cvintetului erau 
penalizați. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

 
 

Prof. MARIA STOIAN 
Școala Gimnazială Aurel Vlaicu – Fetești, jud. Ialomița 

 
 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  
forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: 
activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, turistice. Astfel de activităţi oferă numeroase 
prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, mai ales prin îndepărtarea 
lord in fața televizorului sau a jocurilor pe calculator. 

Desfășurarea activităților cu elevii în cadrul săptămânii Școala altfel s-a transformat, în timp, 
într-un prilej de a explora noi modalități de organizare a activităților extracurriculare. Trebuie să 
recunoaștem că, după entuziasmul de la început, cei mai mulți profesori au descoperit dificultatea 
organizării și desfășurării unor activități de calitate, succesiv, într-o săptămână de școală. Însă, 
experiența acumulată în cei câțiva ani de când se derulează programul educativ, ne-a oferit tuturor 
resurse pentru a promova activitățile potrivite, cu un grad ridicat de implicare din partea elevilor, cu 
un aport educațional ridicat și, totodată, am învățat cum să evităm eșecurile, suprasolicitarea sau 
plictiseala, rutina, ineficiența sau alte aspecte nepotrivite. Este surprinzător faptul că toate 
segmentele de vârstă din rândul elevilor participă cu mare plăcere la astfel de activități, dacă acestea 
sunt bine organizate. Mai mult, deja s-a format un curent în rândul părinților care doresc să se 
implice și să sprijine organizarea și desfășurarea activităților educative. 

Implicarea elevilor în proiecte educative derulate de școala în care învață sau în parteneriat cu 
alte instituții contribuie la valorificarea aptitudinilor școlarilor, dezvoltarea relațiilor parteneriale, 
dezvoltarea spiritului competițional. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă, întrucât realizarea lor presupune de cele 
mai multe ori o abordare interdisciplinară. Acţiunile desfăşurate cu elevii au contribuit la 
promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei, dar şi în stimularea potenţialului creativ al 
copiilor, prin organizarea şi derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu lucrările 
realizate de ei.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă, 
care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 
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optimizarea procesului de învătământ” 
 
 
 

1925



       

ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ÎN PROGRMUL NAŢIONAL 
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Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 

stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natură.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activitati extrașcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–organizate selectiv –

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictura.  

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogațirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opera de artă. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Se ştie că începand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale , copiii se confruntă cu 
realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îsi pot forma sentimental 
de respect și dragoste fața de natura, față de om și realizările sale. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La  vârsta şcolară, copiii sunt 
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foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.  

Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi 
cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută 
să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca 
un act de ridicare a nivelului cultural.  

Serbările și festivitățile- marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în 
atmosfera sarbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 
măsura în care:  valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră 
plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învățământ; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru 
a-și manifesta în voie spiritul de inițiativa; participarea este liber consimțită, necodiționată, 
constituind un suport puternic pentru o activitate susținută;au un efect pozitiv pentru munca 
desfășurată în grup; sunt caracterizate de optimism și umor; creează un sentiment de siguranță și 
încredere tuturor participanților; urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de 
învățământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
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Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 

colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață.  

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 
expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de îngrijire a spațiului verde. 

În timpul plimbărilor în parc pot observa caracteristicile unui anumit anotimp și pot descoperi o 
altfel de primăvară, cu alte elemente.  

La muzeu își pot imagina că sunt ei înșiși personalități istorice sau exploratori neînfricați ai 
peșterilor reci și întunecate. La expozițiile de artă admiră culori, nuanțe, forme inedite și chiar în 
timpul unei excursii la munte copiii pot învăța mult mai ușor anumite noțiuni 

 Activităţile extraşcolare sunt diferite de cele școlare prin conţinut, durată, metode folosite şi 
forme de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un 
curriculum obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă 
concordanţă cu interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de 
activitate – parte componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, 
talentul, încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe 
iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi 
complexe.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. Excursiile şi vizitele 
sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a elevilor. 
Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și „Prin conținutul lor se deosebesc 
de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau școlii, cu participare benevolă, ele 
urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe etc.” [5, p. 454].  

Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o 
situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în 
funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia. 

Pedagogul C. Cucoș [1] consideră că, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul 
lecţiilor şi activitatea desfăşurată de ei în afara clasei şi a şcolii, există deosebiri din punct de vedere 
al conţinutului şi al formelor de organizare:  
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1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut flexibil, variat și deosebit de 
activitatea în cadrul lecţiilor, dar nu întâmplător.    

2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe 
baza liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de 
activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.  

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. 
4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au 

forme specific și caracter practic.  
5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 

independenţă şi a iniţiativei elevilor.  
6. Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de 

dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat 
de interesele cognitive ale elevilor şi de dorinţele lor.  

Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea povestirilor ca metode de 
învățare dezvoltă imaginația copiilor.  

Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să 
le capteze atenția, care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile 
artistice sunt extrem de potrivite în educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea 
contemporană. Aceste metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și 
extind viața socială a elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează 
comunicarea conținutului prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; 
conduc la apariția unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței 
emoționale a copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și 
acțiunilor celuilalt. 

afectiv, cu plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea 
aptitudinilor artistice ale copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin 
aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor artistico-plastice. 

 În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor.  

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic 
şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute 

de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date 
de disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de cerinţele tot mai numeroase ale 
spaţiului social. 

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că  învăţământul actual nu contribuie la 
dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, 
conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare. 

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. 

Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. 
În sens restrâns, termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective 

educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar. Pot fi şi activităţi 
extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în 
cercuri de elevi. În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. 

Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, 
ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri 
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de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită 
de televizor sau de calculator. 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot 
realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea 
ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor 
organizate în şcoală. În acest sens, am organizat  excursii cu elevii la cetatea Sucevei, Cetatea 
Neamţului, mănăstirile din nordul Moldovei, obiective turistice din judeţ, etc. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. S-a mai observat că ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit 
scurte texte. 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în 
şcoală. 

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative. 
Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 
sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a zilei de 8 Martie, 
sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau 
prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Elevii au avut 
posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în interpretarea/realizarea unor 
monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme 
Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 

activităţi prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 
dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct 
de vedere interdisciplinar. Dintre acţiunile ce au fost practici de succes în şcoală  aş enumera: 

- realizarea unei expoziţii cu vânzare de diverse obiecte realizate de elevi; 
- organizarea de serbări; 
- activitatea de strângere şi de dăruire de fonduri şi de dulciuri pentru copiii devaforizaţi din 

comunitate; 
- vizionarea diverselor materiale realizate în Power Point cu ajutorul video-proiectorului; 
- participarea la concursuri desfăşurate în altă localitate; 
- organizarea unor tombole; 
- desfăşurarea unor concursuri sportive cu ocazia zilei de 1 Iunie; 
- Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice  şi a responsabilităţii faţă 

de problemele comunităţii. 
În şcoala noastră, s-au realizat şi activităţi extracurriculare sportive care să fie bazate pe 

practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost interesaţi de aceste 
activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare. 

Cred că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. 

Am realizat activităţi extracurriculare programate şi proiectate din timp, diverse atât ca formă, 
cât şi conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, în afara ei, în comunitate, folosind metode active şi 
stimulative pentru participarea elevilor. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 
cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât 
în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Actul educativ şi instructiv se realizează prin alte forme, care se pot schimba în funcţie de 
valoarea randamentului final. Acţiunile sunt bine plănuite, încât posibilităţile finale sunt discutate în 
cel mai mic amănunt. Pentru ca, paradoxal, apoi să se permită schimbări care par mai potrivite în 
faza muncii concrete. Acest schimb de opinii, planuri şi idei duc la progresul conştient, provocat, 
influenţat şi permanent îmbunătăţit. Elevii sunt deprinşi să gândească şi să facă schimbări în mers, 
să se adapteze, să depăşească un eventual eşec prin căutarea alternativei potrivite. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Sursa whttp://www.fluxbotosani.ro/2015/01/stimularea-creativitatii-elevilor-din.html 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE 
 
 

PROF. INV. PRIMAR STOICA ANA 
SCOALA GIMN. ,,MIRCEA CEL BATRAN’’ 
TURNU MAGURELE - JUD. TELEORMAN 

 
 
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 

nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate.   

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută 
să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 
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Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura.  

Excursiile si taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

 
Bibliografie: 
 
Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ”, în  “Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   

primar”, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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LOCUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA JOCURILOR MOTRICE  
ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN CICLUL GIMNAZIAL 

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALA Nr. 7 PETROȘANI 
Profesor:  STOICA ANGELA SANFIRA 

 
 
Înclinaţia oamenilor către joc se află la baza sintagmei „homo ludens”. O serie de specialişti din 

domeniul educaţiei fizice, a psihologiei, pedagogiei, printre care: Emil Planchard, A. Rey, E. 
Claparede, consideră că jocul este o formă exclusivă de exprimare a comportamentului copiilor. 

În literatura de specialitate, sunt prezentate mai multe „teorii" care încearcă să explice factorii 
biologici ce determină natura şi rolul jocului.  

Astfel, cele mai frecvent enunţate sunt următoarele: 
 teoria surplusului de energie - susţine că prin joc se consumă surplusul de energie, care a 

rămas neutilizată în regimul zilei; 
 teoria atavismului - înfăţişează jocurile ca fiind reflectarea unei însuşiri moştenite, copilul 

fiind considerat o „recapitulare" a filogeniei; 
 teoria exerciţiului pregătitor - arată că jocurile corespund diferitelor instincte: de luptă, 

erotice etc; 
 teoria catartică - se întemeiază pe ideea că jocul constituie un mijloc de înnobilare a unor 

instincte înnăscute. 
Prin jocurile de ficţiune, de achiziţie, de construcţie, copilul va anticipa viitoarea sa viaţă de 

adult, folosind mijloacele de care dispune şi în limitele impuse de mediu. Jocurile copiilor şi, 
ulterior, ale adulţilor contribuie la   formarea şi dezvoltarea personalităţii. Jocul nu exclude efortul, 
oboseala, caracterul serios. Un copil care nu se joacă nu este un copil normal, iar viaţa sa ulterioară, 
de adult, va avea de suferit. Dimpotrivă, a folosi jocul, adaptat formelor sale exterioare la scopuri 
educative precise, înseamnă a canaliza în scopuri benefice una din energiile cele mai profunde ale 
copilăriei. 

Activitatea ludică constituie o bună parte, dacă nu totalitatea activităţii diurne a copilului. Jocul 
reprezintă o forţă puternică, o formă spontană de pregătire pentru viaţa matură şi fixează multe 
achiziţii pe care le creează. El este, astfel, folosit ca factor educativ, iar utilizarea jocului în scopuri 
educative aparţine lui Platon.  

Prin joc, se perfecţionează şi activitatea de învăţare a diverselor ramuri şi probe sportive. Dintre 
numeroasele criterii de clasificare a jocurilor existente, prezentăm, în continuare, pe acelea care, în 
planul motricitatii, au în vedere obiectivele şi particularităţile de organizare ale acestora: 

 
a. Jocurile de mişcare (dinamice) 
 
Jocurile sunt activităţi plăcute, atractive şi benefice. Jocurile de mişcare au o tematică precisă, 

aleasă cu discernământ. Ele se desfăşoară, de regulă, pe un spaţiu redus, după reguli simple. Sunt 
folosite, în special, la vârsta copilăriei, iar la vârste mici, în asociere cu muzica şi cântecele. 

Prin organizarea jocurilor de mişcare, se urmăreşte: 
 menţinerea unei stări optime de sănătate; 
 dezvoltarea fizică armonioasă şi  perfecţionarea capacităţii motrice; 
 formarea deprinderilor şi priceperilor motrice de bază şi utilitar-aplicative; 
 formarea şi dezvoltarea unor calităţi moral-volitive. 
Jocurile de mişcare se organizează în strictă concordanţă cu particularităţile fizice şi psihice ale 

copiilor. Alegerea acestor jocuri de mişcare se face în funcţie de mai mulţi factori, ca, de exemplu: 
 obiectivele ce urmează să fie realizate; 
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 vârsta şi sexul participanţilor; 
 preferinţele participanţilor la joc; 
 numărul participanţilor; 
 condiţiile  materiale  (locul  de  desfăşurare  şi   materialele folosite); 
 condiţiile atmosferice etc. 

 
b. Jocurile de întrecere -  reprezintă o finalitate a practicării exerciţiilor fizice. 
 
În Grecia antică, după cum am văzut, jocurile erau organizate pe sistemul concursului, al luptei 

{agonistica, agon = întrecere), întrecerile nu se reduceau doar la exerciţiile de gimnastică, ci 
cumulau tot ce putea „înălţa" valoarea fizică şi spirituală. Agonistica promova totalitatea jocurilor 
de întrecere: muzicale, poetice şi gimnastice. 

 Jocurile pregătitoare se axează pe însuşirea unor deprinderi şi priceperi motrice de bază şi 
utilitar-aplicative şi pe formarea şi perfecţionarea unor deprinderi şi priceperi motrice specifice 
diferitelor ramuri şi probe sportive. 

 Jocurile ajutătoare urmăresc învăţarea şi perfecţionarea unor elemente, exerciţii de tehnică şi 
tactică, dezvoltarea calităţilor motrice specifice diferitelor ramuri şi probe sportive. 

 Jocurile sportive, ca formă a jocului, se caracterizează prin caracterul complex, superior 
organizat şi unitar. Prezenţa unor reguli stabilite prin regulamentele elaborate de federaţiile de 
specialitate asigură un cadru strict de desfăşurare. Ele favorizează afirmarea talentelor sportivilor.  

De asemenea, tot mai mult întrecerile sportive au devenit adevărate spectacole de măiestrie 
urmărite direct de un număr impresionant de spectatori şi, indirect, transmise prin multi-media. 

 
Jocurile de mişcare, formă de activitate umană  
 
Jocul de mişcare prin conţinut, formă şi efecte, prezintă unele avantaje faţă de alte mijloace ale 

educaţiei fizice, oferind condiţii favorabile de dezvoltare simultană a deprinderilor şi priceperilor 
motrice de bază sau specifice a calităţilor motrice, ca şi a proceselor psihice si a trăsăturilor de 
personalitate. 

Multiplele sale valenţe instructiv-educative explică includerea jocului de mişcare, ca mijloc al 
educaţiei fizice în conţinutul tuturor lecţiilor, la toate clasele şi la toate vârstele. 

El este totodată mijloc şi metodă de educaţie.  
 
 Conceptul de joc 
 
Prin joc înţelegem o situaţie în care acţionează o mulţime de jucători care, în mod succesiv şi 

independent, aleg câte o decizie (acţiune) dintr-o mulţime de alternative. Această decizie constă în 
alegerea în fiecare din momentele precizate prin regulile jocului, a unei soluţii în funcţie de 
capacitate motrica precun si de gradul de informaţie a jucătorului şi de acţiunile tuturor jucătorilor 
participanti la joc. 

Deciziile sunt adoptate în situaţii de competiţie care înglobează atât elementele de conflict, cât 
şi cele de cooperare. 

Jocul desemnează o activitate „fizică sau mintală”, spontană generatoare de   distracţie,  de  
plăcere şi de reconfortare. El depăşeşte limitele unei activităţi pur biologice sau fizice esenţa sa 
fiind intelectuală. 

 
 
  BIBLIOGRAFIE:  
 
Eugeniu Scarlat, Lectia de Eductie  Fizica Metode si Mijloace, Editura Sport-Turism, 1981 
Titus Tatu, Complexe de exercitii fizice in aer liber, Editura Sport -Turism 1975 
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Rolul activitaţilor extraşcolare în procesul educaţional                                       
exemplu de bună-practică 

 

prof. Stoica Carmen Gabriela 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” 

localitatea Pucioasa, judeţ Dȃmboviţa 
 
 

Activitătile extraşcolare sunt acele activităţi pe care le desfăşurăm cu elevii noştii în afara 
cadrului formal impus de curriculumul formal. Aceste activităţi pot fi  desfăşurate atȃt în şcoală cȃt 
şi în afara ei. Elevii sunt puşi în faţa unor contexte de învăţare diferite de cele din orele de curs. 
Cadrul didactic poate observa pe parcursul activităţilor extraşcolare atȃt comportamente ale elevilor 
cȃt şi nivelul de achiziţie al unor abilitaţi de viaţă. 

Pentru săptămȃna ”Şcoala altfel” am ales să realizez şi să implementez la clasă un proiect 
educaţional intitulat „Învăţăm să ne hrănim sănătos”. Proiectul cuprinde patru activităţi, două 
desfăşurate in–door si două out-door. 

Număr membri implicaţi – 20 elevi ai clasei I Step-by-Step, câte un părinte al fiecărui elev (20)  Total – 
40 de membri implicați. 

Rezumatul  proiectului: Proiectul vizează dezvoltarea competențelor de  recunoaștere a 
comportamentelor sănătoase ȋn privinţa alimentaţiei. Astfel, elevii  vor recunoaște grupe de 
alimente sănătoase, vor învăța să alcătuiască o listă de alimente sănătoase, vor prepara un mic- 
dejun sănătos.Proiectul se va derula pe parcursul a două zile din săptămâna “Şcoala altfel” Părinții 
au statut de parteneri, egal implicați în proiect. 

Justificarea proiectului: Necesitatea implementării proiect derivă din dificultaţile pe care le-am 
ȋntâmpinat ȋn privinţa mesei de prânz a copiilor. Fiind o clasa step-by-step, copiii sevesc masa la 
şcoală şi mulţi dintre ei refuză să mănânce anumite alimente.  Cauza este faptul că elevii vin cu 
anumite obiceiuri alimentare din familie, obiceiuri care nu sunt de cele mai multe ori sănătoase. 
După aplicarea acestui proiect se dorește ca numărul copiilor care mănâncă integral mâncarea gătită 
primită la şcoală să crească. 

Categorii de beneficiari: Elevii și câte un părinte al  acestor elevi , în număr de 40. 
Scopul şi obiectivele proiectului: 
Scopul :Formarea deprinderii de a mânca sănătos 
Obiectivele de învăţare: 
O1: să identifice cel puţin un comportament de risc ȋn privinţa alimentaţiei 
O2: să identifice cel puțin 2 categorii de alimente din piramida alimentelor; 
O3: să indice cel puţin 3 alimente sănătoase care pot fi consumate la micul dejun; 
O4: să aplice corect normele igienico-sanitare ȋn activităţi preactice; 
O5: să participe activ la realizarea sarcinilor propuse 
Descrierea activităţilor  
ZIUA 1  
Activitate cu elevii – Piramida alimentelor 
Scopul acestei activități este de a identifica comportamente de risc pentru sănătate ȋn cazul unei 

alimentaţii necorespunzătoare. Profesorul a pregătit un set de ȋntrebări pe care le va adresa elevilor -
Au fost situaţii ȋn care te-ai ȋmbolnavit din cauza unui/unor alimente consumate? Care consideri că 
sunt cele mai periculoase alimente pentru copii?(notaţi răspunsul pe post-it) Care este alimentul tău 
preferat (vor nota pe post-it răspunsul). Răspunsurile notate vor fi afişate pe tablă. In continuare 
elevii vor viziona filmul”Povestea mărului”  (https://youtu.be/uuHbO0CeEc8.) După vizionare se 
discută pe marginea filmului (Cine /ce a făcut, ce efecte au avut faptele? Ce ați simțit când ați aflat 
care este motivul bolilor de pe pământ? A simțit altcineva ceva diferit? Cum s-ar  putea evita aceste 
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situaţii? Ce soluții propuneți voi? Argumentați. Cu ce situație reală din viața voastră se aseamănă 
filmul?  Aţi fost ȋn situaţia de a fi bolnavi din cauza alimentaţiei? Ce boli credeţi că pot apărea din 
cauza unei alimentaţii nesănătoase?) 

Se prezintă o planşă reprezentȃnd piramida alimentelor şi se explică importanţa fiecărui tip de 
aliment şi ce pondere trebuie să ocupe în alimentaţie.  

In continuare elevii vor primi imagini reprezentȃnd diferite tipuri de alimente. Pe o farfurie de 
carton vor alcătui din imaginile primite un meniu sănătos, pentru o micul dejun şi masa de prȃnz. 

Activitate comună elevi-părinţi -Vizită la supermarket 
Scopul activităţii este de a-i deprinde pe elevi să achiziţioneze cȃt mai multe alimente sănătoase, 

reducȃnd cantitatea de dulciuri, sucuri sau alimente tip fast-food. Elevii, împreună cu părinţii şi 
profesorul vor merge la supermarketul din oraş pentru a achiziţiona alimente necesare pregătirii 
unui mic dejun sănătos. Li se explică elevilor ce grupe alimentare sunt de preferat şi sunt învăţăţi să 
citească termenul de valabilitate al produselor. 

 
ZIUA 2  
Activitate comună elevi-părinţi – Prepararea unui mic-dejun sănătos 
Scopul acestei activități este de a pune ȋn practică cunoştinţele dobândite ȋn activităţile 

anterioare prin realizarea unui mic-dejun sănătos. Profesorul şi părinţii vor pune la dispozitia 
copiilor alimentele potrivite pentru micul dejun, achiziţionate împreuna în ziua anterioară.  
Profesorul va explica elevilor ce reguli de igiena trebuie respectate. Elevii vor pune în practică 
aceste reguli, cu ajutorul părinţilor. (spalarea mâinilor, spălarea legumelor sau fructelor, etc) Elevii 
ȋmpreună cu părintii vor prepara micul dejun pe care l-au propus ȋn etapa anterioară apoi ȋl vor sevi. 

Activitate comună elevi-părinţi – Vizitarea unei fabrici de pȃine şi produse de panificaţie 
Scopul acestei activităţi este de a-i familiariza pe elevi cu procesul de fabricare a pȃinii, unul din 

alimentele de bază pentru noi toţi. Pe parcursul vizitei elevii vor observa care sunt ingredientele 
necesare obţinerii pȃinii, ce etape are procesul de fabricaţie. Această vizită urmăreşte în acelaşi timp 
şi formarea unor comportamente moral-civice, elevii avȃnd ocazia să vadă cȃt efort şi muncă se 
depun pentru a realiza acest aliment pe care ei uneori îl aruncă. 

La finalul  se vor purta discuţii pe marginea activitaţilor din cele 2 zile. Elevii vor fi ȋntrebaţi ce 
au ȋnvăţat nou, cum s-au simţit,dacă vor schimba ceva din obiceiurile lor alimentare.Se revine la 
postiturile cu alimentele preferate din prima zi. Elevii sunt ȋntrebaţi dacă vor să schimbe ceva şi de 
ce. De asemenea, părinţii vor fi invitaţi să completeze un chestionar care cuprinde întrebări în 
legatură cu alimentaţia sănătoasă dar şi cu activităţile la care au participat în cele două zile. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 
 

Profesor: Stoica Elena 
 
 
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Comuna Panatau 
Disciplina: Religie ortodoxă 
Profesor: Stoica Elena 
Data: 11.04.2019 
Clasa: a II-a 
Unitatea de învăţare: Viata crestinului impreuna cu semenii. 
Titlul lecţiei: Rrecunostinta fata de cei care ne fac bine 
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe. 
Scopul lectiei:  dobandirea unor cunostinte despre blandete si bunatate 
Competente generale: 
La sfarsitul orei elevii vor sti: 
C1. sa cunoasca insemnatatea recunostintei fata de cei din jur; 
C2  sa precizeze consecintele nerecunostintei; 
C3  sa evidentieze roadele recunostintei. 
Strategia didactică: 
1. Metode şi procedee: povestirea, conversaţia,  explicaţia, metoda cubului. 
2. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru,video proiector. 
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală,  individuală. 
      Resurse 
1. Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a II-a; 
                     Planificarea calendaristică orientativă; 
                     Proiectarea unităţii de învăţare. 
2. Temporale: număr de lecţii: 1;    
       durata: 50’. 
3. Bibliografice:  
 Biblia  sau  Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române Bucureşti, 1992. 
 Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Vestala, Bucureşti, 1998. 

 Cucoş, C–tin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura 
Polirom, Iaşi, 1998.,        
 Manual de religie  ortodoxa , editura Corint 
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba–

Iulia, 2000 
 

Nr. 
Crt. 

Etapele 
lecţiei 

C
D 

Timp 
 

Activitatea 
profesorului 

Activitatea 
Elevului 

Metode 
şi 
procedee 

Mijl. de 
învăţă–    
mânt 

Forme 
de 
organi
-zare 

Evaluare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Moment  

organizatoric 
 3’ • Salutul 

• Rugăciune  
RUGACIUNEA SF. 
EFREM SIRUL 
• Notarea absenţelor 
• Pregătirea pentru 
începerea lecţiei 

 

• Salutul 
• Rugăciu
nea 
• Pregătire
a pentru 
lecţie 

    

2. Verificarea    Elevii raspund     
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cunostintelor 
anterioare 

3’ Cand simtiti nevoia de a 
cere un sfat? 
De unde mai puteti primi 
invataturi bune, in afara de 
scoala? 
Ati avut ocazia vreodata 
sa oferiti un sfat? 
Cat  fac 5x2= 

la intrebari. Conver-
saţia 
 
Explica-
ţia 

Acti-
vitate 
Fronta 
lă 

 
Aprecieri 
verbale 

 
3. 

 
Anunţarea 
titlului şi a 
obiectivelor 

  
3’ 

• Se anunţă şi se scrie 
pe tablă titlul lecţiei 
Recunostinta fata de cei 
care ne fac bine 
• Se precizează 
obiectivele lecţiei, în 
termeni accesibili 
elevilor. 
 C1 sa cunoasca 
insemnatatea recunostintei 
fata de cei din jur; 
 C2 sa precizeze 
consecintele 
nerecunostintei; 
 C3 sa evidentieze 
roadele recunostintei. 

• Elevii 
scriu data şi 
titlul lecţiei 
pe caiete, 
apoi ascultă 
explicaţiile 
profesorului. 

Explica-
ţia 

 Acti-
vitate 
Fron-
tală 

 

4. Comunica-rea 
noilor 
cunoştinţe 

 
 

19’ Invierea Tavitei de catre 
Sfantul Petru ne arata 
legatura dintre iubirea fata 
de Dumnezeu si aproapele 
drept dovada astazi ne 
vom opri la iubirea fata de 
cei din jur. 
 
Elevii vor citi pe rand cate 
o propozitie din 
DECALOGUL 
PRIETENIEI 
 
1.     Străduieşte-te să fii 
mereu senin, ocolind 
ocaziile care te-ar putea 
tulbura.  
2.    Salută cu amabilitate 
cel dintâi, chiar pe 
inferiori. Fii atent cu toată 
lumea, chiar şi cu 
persoanele antipatice. 
3.     Nu murmura 
împotriva nimănui. Fii 
gata să compătimeşti 
defectele şi lipsurile 
altora, încercând să scoţi 
în evidenţă laturile bune.  
4.     Corijează-l cu 
bunătate pe cel care 
greşeşte, alegând 
momentul cel mai potrivit.
5.     Nu-ţi impune ideile şi 
gusturile tale, dar acceptă-
le pe ale altora sacrificând 
şi renunţând la tine însuţi 
din iubire faţă de 
Dumnezeu. 
6.     Cere iertare când ai 
greşit, chiar dacă cuvintele 
sau faptele tale au fost rău 
interpretate. 
7.     Laudă-i cu plăcere pe 
alţii, când fac bine, mai 
ales pe cei inferiori. 
8.     Mângâie-l pe cel trist 

 
• Elevii 
ascultă cu 
atenţie. 

 
 
 
 
 
 
 
Elevii 
primesc 
DECALOGU
L Prieteniei. 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii citesc 
si raspund la 
intrebarile 
profesorului.  

 
Explica-
ţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa-
rea 
dirijată 

 
Video 
proiecto
r 
Manual 
electron
ic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acti-
vitate 
Fron-
tală 

 
Apreci-eri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreci-eri 
Verbale 
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şi ia parte la durerea şi 
necazul altora. 
9.     Dă cu bucurie celui 
care îţi cere şi nu lăsa pe 
nimeni să plece de la tine 
nemulţumit sau 
decepţionat. 
10.    Suportă cu răbdare 
persoanele plicticoase şi 
mulţumeşte imediat celui 
care îţi face un bine 

5. Fixarea şi 
sistemati 
zarea 
cunoştinţe-lor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ Doamna profesor anunta 
prezentarea unei scenete 
legate de prietenie care va 
fi prezentata de 5 elevii. 
Dupa care se ajunge la 
cele doua proverbe 
romanesti pe care elevii le 
descopera oe stelute: 
- Prietenul la nevoie se 
cunoaste! 
- Tovarasiile rele strica 
obiceiurile bune! 
Doamna profesoara le 
propune un joc  realizat 
dintr-un cub. 
 Inimioara reprezinta 
iubirea fata de cineva drag 
 Nota muzicala –un 
cantec catre cineva drag 
 Fata fericita- 
povesteste o intamplare 
fericita din viata ta. 
 Soarele – povesteste o 
intamplare cand o ruda a 
primit ajutor de la 
Dumnezeu. 
 Rombul – exemplifica 
o situatie in care ai nevoie 
de o minune. 
 Crucea- cere ajutorul 
Mantuitorului Hristos. 

• Elevii 
ascultă cu 
atentie. 

 
 
 
 
 
 
 
• Elevii 
raspund la 
intrebari. 

 
Patru eleve 
vor canta 
doua cantece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jocul 
didactic 
Exerciţiu
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiu
l 
 
 
 
 
 
Exerciţiu
l 
 
 
 

Fişe de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activit
ate 
indivi-
duală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreci-eri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreci-eri 
verbale 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  

Asocierea si 
Generalizarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5’ 

 
Se arata recunostinta prin 
cuvant si fapta fata de cei 
care ne fac bine exersand  
cateva exercitii din caietul 
de lucru. 

REBUS 
 
Elevii vor realiza un joc in 
care se descopera care este 
cel mai bun prieten. 

Elevii citesc  
de  pe caiet. 
 
 
Un elev este 
legat la ochii 
si va fi ghidat 
de inca 2 sa 
treaca de 
obstacole. 

 
Conversa
ţia 
 
 
 
 
 
Conversa
tia 

 
Caietul 
de lucru 
 
 
 
 
 
 

 
Activit
ate 
fronta-
lă 
 

 
Aprecieri 
verbale 
 
 
 

7 Aprecierea 
acivit. elevilor 

 4’ • Se fac aprecieri 
generale şi individuale, 
privind pregătirea elevilor 
pentru lecţie cât şi 
implicarea în predarea 
noilor cunoştinţe. 
• Se notează elevii care 
au participat la lecţie. 

• Elevii 
ascultă 
aprecierile 
profesorului. 

  Activit
ate 
Fron-
tală 

 

8. Precizarea şi 
explicarea 
temei 

 2’ Tema, exercitiul de la 
pagina 9 din caietul 
elevului! 

• Elevii 
notează tema 
pe caiete. 

Expli- 
caţia 
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Recompensa o gasesc 
elevii sub scaunul 
lor.(inimioara +dulcele) 

9. Încheierea 
activităţii 

 1’ Rugăciunea( 
RUGACIUNEA SF. 
EFREM SIRUL). 
• Salutul. 

Rugăciunea 
Salutul. 
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Saptamana Patimilor 
 

 

STOICA ELENA 
 

 

Saptamana Patimilor exprima perioada de la Florii pana in Sambata cea Mare inclusiv. Conform 
randuielilor canonice, in aceasta saptamana se ajuneaza pana spre seara. Caracteristica esentiala a 
acestei saptamani sunt Deniile. 

Luni, in Saptamana Patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif, vandut de fratii sai cu 
treizeci de arginti. El este o preinchipuire a lui Hristos, care a fost vandut de Iuda. Acuzat de 
desfranare, ajunge in temnita. In urma talmacirii unor visuri, este scos din inchisoare si pus 
administrator peste tot Egiptul. Stapanirea lui Iosif peste Egipt era o prefigurare a biruintei lui 
Hristos asupra pacatelor lumii. 

Tot in aceasta zi se face pomenire si de smochinul neroditor, blestemat de Hristos sa se usuce 
pentru ca nu avea rod. E o pilda data omului, din care trebuie sa retina, ca Dumnezeu este atat iubire 
cat si dreptate. Deci, la judecata de apoi, El nu doar va rasplati, ci va si pedepsi pe cei ce nu au 
rodit. 

Incepand cu Denia de duminica seara, se canta pana in Sfanta si Marea Joi urmatorul tropar: 
"Iata mirele vine in miezul noptii si fericita este sluga pe care va afla-o priveghind; iar 

netrebnica e cea pe care o va gasi lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul sa nu te 
ingreuiezi, ca sa nu te dai mortii si afara din Imparatie sa te incui, ci te desteapta strigand: Sfant, 
Sfant, Sfant esti Dumnezeul nostru, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi". 

Marti se face pomenirea celor zece fecioare. Este o pilda care are menirea sa ne tine treaza 
datoria de a trai permanent in Hristos. Numai asa vom avea raspuns bun la judecata finala, caci prin 
implinirea voii divine, Hristos ia chip in noi. Concluzia acestei pilde este ca Hristos, trebuie sa Se 
regaseasca in fiecare dintre noi in orice moment. Din pilda retinem ca cinci fecioare au avut doar 
candela fara ulei, iar celelalte cinci au avut si candela si ulei. Candela fara ulei reprezinta relizarea 
de sine in totala nepasare de ceilalti. Candela cu ulei reprezinta evlavia insotita de milostenie. 

In Miercurea Saptamanii Sfintelor Patimiri se face pomenirea femeii pacatoase care a spalat cu 
lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului, inainte de Patima Sa, ca simbol al pocaintei si 
indreptarii omului pacatos. "Doamne", zicem noi catre Hristos, "femeia care cazuse in pacate multe, 
simtind dumnezeirea Ta", deci, fiind miscata de harul dumnezeiesc spre cunoasterea cea mai presus 
de intelegere, "a luat randuiala de mironosita". A facut ceea ce doreau sa faca femeile mironosite 
dupa inmormantarea Mantuitorului. A anticipat inmormantarea lui Hristos si pregatirea Lui cu 
miresme, "aducand mir de mult pret". A fost mistuita de dorinta de a i se dezlega pacatele: 
"Dezleaga-mi pacatele mele, asa cum eu mi-am dezlegat parul". 

Joia Patimilor este inchinata amintirii a patru evenimente deosebite din viata Mantuitorului: 
spalarea picioarelor ucenicilor, ca pilda de smerenie, Cina cea de Taina la care Mantuitorul a 
instituit Taina Sfintei Euharistii, rugaciunea arhiereasca si inceputul patimilor prin vinderea 
Domnului. Dupa ce a savarsit Cina cea de Taina, Mantuitorul le da ucenicilor o noua porunca: "Sa 
va iubiti unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi sa va iubiti unul pe altul. Intru 
aceasta vor cunoaste toti ca sunteti ucenicii Mei, daca veti avea dragoste unii fata de altii." Nu 
intamplator in fata Sfantului Potir, noi spunem Mantuitorului: "Nu-ti voi da sarutare ca Iuda, nu voi 
spune Taina Ta vrajmasilor Tai; ci, ca talharul marturisindu-ma, strig Tie: Pomeneste-ma, Doamne, 
intru imparatia Ta". 

In Vinerea Mare se face pomenirea de sfintele, infricosatoarele si mantuitoarele Patimi ale 
Mantuitorului si de marturisirea talharului celui recunoscator care a dobandit raiul. Patimirile 
Domnului sunt numite sfinte, mantuitoare si infricosatoare. Sfinte pentru ca Cel ce sufera este Fiul 
lui Dumnezeu, mantuitoare pentru ca Cel ce patimeste nu este un simplu om si infricosatoare caci 

1943



toata faptura s-a schimbat la rastignirea lui Hristos: " Soarele s-a intunecat, pamantul s-a cutremurat 
si multi din morminte au inviat". 

In Sfanta si Marea Sambata praznuim ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad cu 
dumnezeirea pentru a ridica din stricaciune la viata vesnica pe cei din veac adormiti. 

Astfel, noi zicem: "Cand Te-ai pogorat la moarte Cela ce esti fara de moarte, atunci iadul l-ai 
omorat cu stralucirea dumnezeirii. Iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile 
ceresti au strigat: Datatorule de viata, Hristoase Dumnezeul nostru, marire Tie". Randuiala Bisericii 
noastre este ca indata dupa ce se spun cu cantare cuvintele in care facem prohodirea Mantuitorului 
nostru Iisus Hristos, indata dupa aceea se pomeneste Invierea. 

Ajunsi in ziua Sfintei Invieri, Biserica ne cere: 
"In Ziua Invierii sa ne luminam cu praznuirea si unii pe altii sa ne imbratisam, si sa le zicem 

frati si celor ce ne urasc pe noi si asa sa strigam: Hristos a inviat din morti cu moartea pe moarte 
calcand si celor din morminte viata daruindu-le". 

Sa luam aminte la cum petrecem aceste zile, ca la finalul lor sa avem putere sa raspundem 
chemarilor Sfantului Ioan Gura de Aur: 

"Toti sa va ospatati din ospatul credintei, toti sa luati bogatia bunatatii. Nimeni sa nu planga 
pentru saracie, ca s-a aratat imparatia cea de obste, nimeni sa nu se tanguiasca pentru pacate ca 
iertare din mormant a rasarit. Nimeni sa nu se teama de moarte ca ne-a izbavit pe noi moartea 
Mantuitorului. A stins-o pe ea Cel ce a fost tinut de aceea, pradat-a iadul Cel ce s-a pogorat la iad. 
Si aceasta mai inainte apucand Isaia a strigat: Iadul, zice, s-a amarat intampinandu-Te pe Tine jos, 
s-a amarat ca s-a stricat, s-a amarat ca s-a batjocorit, s-a amarat ca s-a omorat, s-a amarat ca s-a 
legat. A luat trup si de Dumnezeu s-a lovit, a luat pamant si s-a intampinat cu cerul, a luat ce a vazut 
si a cazut intru ce n-a vazut. Unde-ti este moarte boldul? Unde-ti este iadule biruinta? Inviat-a 
Hristos si tu te-ai surpat. Inviat-a Hristos si au cazut dracii. Inviat-a Hristos si se bucura ingerii. 
Inviat-a Hristos si viata vietuieste. Inviat-a Hristos si nici un mort nu este in mormant. Ca Hristos 
inviind din morti incepatura celor adormiti S-a facut. A aceluia este slava si stapanirea in vecii 
vecilor. Amin". 
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Rolul activităților extrașcolare în formarea personalității elevului 
 
 

Profesor înv. primar Stoica Fănica 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Drăgăneşti, Jud Galaţi 

 
 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului literar din mai multe perspective, astfel încât 
elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. Încă din clasa a I-a, se pune accent pe 
valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe victoria binelui în lupta cu răul, pe virtuțile 
alese ale personajului principal, care simbolizează idealul de curaj, demnitate, frumusețe fizică și 
morală. Pornind de la această temă se poate realiza în cadrul orelor extrașcolare o prezentare a 
aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să propună soluții prin care să îndrepte 
răul, aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, 
elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și apoi se realizează o dezbatere amplă pe teme 
bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete în care ei vor fi personaje din opere și 
vor dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în anumite situații. Aceste texte literare contribuie la 
formarea personalității elevilor, la conturarea unor valori morale pe care să și le însușească pe 
viitor. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși.O altă sărbătoare 
importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce înseamnă 
tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne apreciem, să 
valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate determina 
pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, 
colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste 
activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță.     

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
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înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. Cum se poate lucra în 
parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități literar-artistice, 
serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri comunității. Chiar dacă 
părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot 
viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări 
evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților declașează mari drame în 
sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc emoții puternice. 

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări 
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în 
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, 
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului.  

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL                                                        

"Lumea la..... picior" 

 

Prof. Stoica Ioana-Maria                                                                
Colegiul Tehnic "Raluca Ripan", Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 
 
 
Educația extracurriculară are un caracter 

interdisciplinar oferind procesului de învățământ cele mai 
eficiente metode de modelare, formare și educare a 
elevilor și a personalității acestora, activitate agreată de 
către principalii beneficiari respectiv elevi, dar care cere 
dăruire, timp și implicare a mai multor factori care fac 
parte din din procesul educational.  

Activitățile extracurriculare contribuie la completarea 
procesului de învățare ajutând la dezvoltarea  unor  
aptitudini și abilități speciale ale copiilor, care nu pot fi 
fructificate întotdeauna în procesul formal de învățare. 

Prin varietatea, aplicabilitatea practică și antrenarea 
elevilor în diferite activități socio-culturale, dar  și 
desfășurarea lor într-un cadru informal activitățile 
extracurriculare ajută la stimularea unor valori și atitudini 
pozitive din partea elevilor față de mediu, de societate, 
față de frumos și artă, totodată  este încurajată și 
competiția, inițiativa,  comunicarea, spiritul de echipă, 
dar oferă și posibilitatea  de descoperire a unor veleități 
artistice, vocații sau alte talenteale elevilor care în 
educația  tradițională nu pot fi puse în valoare.  

Activitățile extracurriculare  pot îmbrăca diferite 
forme cum ar fi excursii, vizite, drumeții, tabere tematice, 

competiții sportive, concursuri pe discipline sau creații 
artistice, vizionări de spectacole și multe alte proiecte 
educative propuse în funcție de vârsta celor implicați. 

Din această diversitate de activități extrașcolare 
am observat de-a lungul timpului că cele mai apreciate 
sunt excursiile chiar și de o zi, deși implică anumite 

costuri 
financiare.   

Sigur că la 
început 

excursia  este 
percepută ca și o metodă de evadare din rigorile clasei și al 
familiei, dar impune prin modul ei de desfășurare asumarea 
unor responsabilități și adoptarea unui comportament 
adecvat față de participanți. 

 

Pe Dunăre cu 

Cascada 

Verona 
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Excursiile ajută la dezvoltarea fizică și intelectuală 

a copiilor, prilejuiește îmbogățirea orizontului cultural 
științific și a experienței de viață a acestora, mulți dintre 
elevi din diferite cauze vizitând poate pentru prima dată 
anumite  locații sau obiective turistice. 
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BUCURIILE  IEPURAȘULUI 
(Rolul activitatiilor extrascolare in procesul educational) 

 
 

Prof. Stoican  Narcisa 
Scoala Gimnaziala ,,Emil Racoviţă”   BUCUREȘTI 

 
 
Rolul activităţilor extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă 

celemai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, 
deoarece suntfactorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile  
practice concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filmesau spectacole imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, impun anumite sentimente. 

Cea mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şinu prin produsul realizat de acesta. Se 
cunoastecă încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacăsunt puşi 
în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Eelvii au nevoie de acţiuni care să le 
lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească nevoia de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se 
emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodeascăsinguri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Împlicarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, 
îitemperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contrbuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Profesorul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii  - 
pregătirea copilului pentru viaţă.                                                                                            

Împlinirea  acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, 
dedragostea sa pentru copii, de modul creator de acordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posilibtătilor  şi resurselor  de care dispune clasa de elevi. 

Obiectivul principal al  activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţisocio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personaleşi 
corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-uncadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.                   
Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un 
mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. 

 Fiecare sarbatoare, chiar si religioasa, vine la pachet cu simboluri diverse, ca si cand oamenii ar 
avea, intr-adevar, nevoie de un pretext in plus pentru a celebra. Asa cum de Craciun exista un Mos 
Craciun care nu are deloc legatura cu Nasterea Domnului, asa, de Pasti avem un iepuras care, ati 
ghicit, aduce si el daruri copiilor.  

Iepurasul de Paste nu este o inventie a zilelor noastre , de  fapt, el apare mentionat in carti inca 
din secolul al XVI-lea, desi e probabil sa fi fost prezent de mai multa vreme in traditia populara. 

Simbolul iepurelui provine inca din vremea festivalurilor pagane dedicate zeitei Eastre. Legenda 
spune ca Eastre a gasit, intr-o iarna, o pasare ranita pe camp; pentru a o salva de la moarte, zeita a 
transformat-o intr-o iepuroaica, aceasta pastrand insa capacitatea de a depune oua. Pentru a-i 
multumi binefacatoarei sale, iepuroaica decora ouale facute si i le daruia zeitei. Din aceasta legenda, 
s-a nascut si traditia ca iepurasul sa aduca daruri copiilor. 

Iepurasul de Pasti nu are, deci, nicio legatura cu invierea lui Iisus Hristos, ci, mai degraba, cu 
primavara si renasterea la viata.  
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Mai mult, se pare ca nici traditionalele oua rosii nu au vreo semnificatie aparte.Astfel, conform 
mai multor publicatii, obiceiul vopsirii oualor a aparut inca din timpuri stravechi, cu aproape 2.000 
de ani inainte de nasterea lui Iisus Hristos. Pe atunci, ouale fiind considerate simbol al echilibrului, 
creatiei, fecunditatii, simbol al vietii si al reinnoirii naturii. de Pasti avem un iepuras care, ati ghicit, 
aduce si el daruri copiilor.  

Se pare ca avem atatea obiceiuri ca nu le mai putem face fata. Pregatirile incep chiar din Joia 
Mare, atunci când se vopsesc, potrivit traditiei, ouale rosii. Se continua apoi cu pregatirea 
cozonacilor si a diverselor preparate din carne de miel.  

Singurul produs pe care nu prea il facem acasa este tocmai iepurasul, acest simbol "nou aparut" 
pe mesele romanilor. Deoarece  noul intra usor in viata noastra ,,IEPURASUL DE PASTE “ adduce 
bucurie tuturor copiilor indifferent de religie .  

Adulti  sunt de parere ca iepurasul este, in fapt, doar o strategie de publicitate. Daca, pentru 
ouale rosii putem gasi o explicatie religioasa si putem asocia, cumva, sangele Mantuitorului cu 
aceasta culoare, in cazul iepurasului de Pasti lucrurile stau putin diferit. Motiv pentru care se 
considera ca acest simbol a fost nascocit doar pentru ca cei din marketing sa-si vanda mai usor 
produsele. 
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PRIVIM SPRE VIITOR 

 
 

STOICAN NARCISA 
 
 

Incă din primul moment în care a apărut şcoala, oamenii s-au întrebat cum va arăta aceasta în 
viitor, fiecare imaginandu-şi modul in care aceasta va evolua şi ce avantaje vor adduce aceste 
imbunătăţiri. 

Lucrul acesta nu s-a schimbat aşa cum nu s-a schimbat nici firea umană, iar omul incă stă, 
gandindu-se la felul în care şcoala va arata în caţiva ani.  

Tehnologia avansează pe zice trece, iar scoala incepe sa avanseze odata cu aceasta, astfel ca 
cercetatorii ne anuntă ca în viitorul apropiat toate şcolile din lume vor înlocui bine cunoscuta tablă 
cu creta cu table smart pe care vei putea scrie cu ajutorul unui pix special şi pe care le vei putea 
sterge prin apasarea unui buton; manualele si caietele vor fi înlocuite cu tablete de ultima generatie, 
iar mai multe cursuri cum ar fi biologia si fizica vor folosi tehnologia VR( virtual reality) pentru 
predare.  

Paznicii vor fi înlocuiti de roboti, iar profesorii, cel putin asta considera cercetatorii, vor fi 
înlocuiti, în cateva decenii, de diferite programe pe calculator care te vor ajuta să înveţi şi care vor 
face învăţatul mult mai distractiv. De asemenea băncile vor fi înlocuite cu nişte scaune mult mai 
confortabile care au un mecanism care le face să plutească. 

Școala ca şi clădirea va arata diferit. Va exista câte o sala pentru fiecare materie, iar salile vor fi 
decorate în functie de materia care se preda. 

In viitor vor exista maşini zburătoare, iar un autobus îi va duce şi îi va lua pe copii de la şcoală. 
Aceasta este scoala în care vor învata copiii în urmatoarele decenii. 
Noi încercăm să redăm prin realizarea unor machete cum dorim noi sa fie Scolile viitorului unde 

copiii săvină cu drag la scoală. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 

Prof. Stoicescu Georgiana 
Grăd. Nr. 208, București 

 
 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire 
independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi 
modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa 
poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.     

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 

Prof. Mihaela - Anişoara Stoichescu                                                       
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Frăţilă” Glimboca 

 

Prin activităţile extraşcolare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 
în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii 
şi să-şi maximizeze potenţialul intellectual. 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut 
şi util  şi   de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile 
extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative. 

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   
spectacole   imprimă   copilului   un   anumit   comportament,   o   ţinută   adecvată   situaţiei, 
declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 
realizat de acesta.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 
puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 
pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de   elevi.   

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  
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Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor   şi   resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elevi. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 
 

Prof. înv. Preșcolar Stoichițescu Camelia Monica 
Grădinița P. N. Lumea Copiilor, Lupeni 

 
 
 
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 

nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii pot fi 
stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin vizionarea de piese de 
teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu 
diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 
 

Stoichita Oana                                                                        
Gradinita nr. 208, Sector 6, Bucuresti 

 
 
Educatia are un rol primordial in dezvoltarea fiintei umane pe toate laturile, este ansamblul de 

acțiuni și de influențe menite să permită ființei umane să-și dezvolte capacitățile fizice și 
intelectuale, dar și sentimentele și atitudinile morale și estetice, în scopul responsabilizării și 
integrării sociale. Aceasta se desfasoara in diferite forme si pe mai multe planuri toate aflandu-se in 
completare si avand acelasi scop. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 
procesul de învăţământ, ea nuepuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. 

Activitatile extrascolare sunt acele activitati care se desfasoara dincolo de spatiul curricular 
impus de programul institutiei de invatamant si care asigura o relevanta mai puternica a invatarii 
delimitand o zona noua de exersare a cunoasterii dobandite initial in spatial salii de studiu. 
Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate –parte 
componentă a educaţiei –care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare sunt acelea ca înglobează activitățile 
organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate 
(cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.), au rol 
complementar celui al școlii, dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, 
iar activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate, 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacolecultural-artistice, tabere şcolare,vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. 
Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii experienţei de 
viaţă a elevilor, vizitarea unui muzeu, expoziţii, poate fi o situaţie de învăţare cu scop cultural-
artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în funcţie de educaţia anterioară a 
elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia. 

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Participarea in diverse schimburi de 
experienta cu alte unitati scolare atat din tara cat si din afara acesteia m-au ajutat si m-au invatat sa 
valorific la maximum fiecare spatiu si fiecare material pe care il am intr-o activitate extrascolara, 
sa-i expun pe cei mici la cat mai multe experiente care sa ii ajute pe viitor. Tocmai de aceea rolul 
nostru, al cadrelor didactice este unul foarte important si de noi depinde modul de desfasurare al 
acestor forme de activitati. 
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“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Înv. Preșc. Stolnicu Cătălina 
Șc. Gimn. ”C-tin Tomescu” Pleșești 

  
 
 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

 (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.  

Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-
afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. înv. primar STRATONE MIRELA 
Școala Primară Mărăcineni 

 
 
 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
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simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 
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Prof. înv. primar Stratulat Mihaela-Dița 
Școala Gimnazială Bacioiu 

Comuna Corbasca, Județul Bacău 
 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
                                             (Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 

    
Este bine știut faptul că educaţia extraşcolară se referă la educaţia realizată dincolo de procesul 

de învăţământ şi că aceasta, îţi are rolul şi locul bine stabilite în formarea personalităţii copiilor. 
Acest tip de educaţie contribuie la antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate, la cultivarea 
interesului pentru activităţi socio-culturale, oferă suport pentru reuşita şcolară, stimulează 
creativitatea în diverse domenii, etc. 

Activităţile extraşcolare organizate de şcoala noastră au conţinut cultural, artistic, ştiinţific, 
sportiv, tehnico-aplicativ sau sunt, pur şi simplu, activităţi de joc şi de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii, de promovare a interculturalităţii, a diversităţii şi a nonviolenţei. Dar, cel 
mai mult, încercăm să atragem şi să implicăm în activităţile extraşcolare copiii aflaţi în prag de 
abandon, câştigând, astfel, bătălii mici în marea luptă împotriva părăsirii timpurii a şcolii.  

Copiii din mediul urban sau cei cu posibilităţi financiare mai bune, poate, nu le consideră 
deosebit de atractive sau de importante, dar există şi copii al căror univers se lărgeşte, odată cu 
participarea la astfel de activităţi. Prin acest articol, doresc să întăresc convingerea că aceste 
activităţi pot reprezenta primii paşi spre cunoaşterea şi explorarea realităţii înconjurătoare, un alt 
mod de a învăţa şi de a-i atrage pe copii spre şcoală, pot fi chiar o formă de evaluare a cunoştinţelor 
dobândite în procesul de predare-învăţare. 

În şcoala noastră, excursiile, serbările şcolare sub diferite forme, activităţile artistico-plastice şi 
ecologice sunt preferatele copiilor. Se ştie că excursia îi reconfortează pe copii, oferindu-le ocazia 
de a-şi însuşi o experienţă socială importantă, de a-şi îmbogăţi sau de a-şi consolida cunoştinţele. 
Noi, îndrumătorii lor, am avut ocazia de a le evalua unele cunoştinţe dobândite în procesul de 
predare-învăţare (dar şi comportamentul lor în societate, în locuri special amenajate, etc.), în timpul 
excursiilor organizate la Casa Memorială ,,Ion Creangă”, la Cetatea Neamţ, la Salina Tg. Ocna, la 
Muzeul de la Borzeşti, la mănăstiri din nordul Moldovei, la lacul de la Bicaz, etc.. În ciuda tuturor 
prejudecăţilor legate de etnia lor (sunt 100% de etnie rromă copiii noștri), am fost felicitaţi pentru 
comportamentul lor în diferite spaţii, dar, îndeosebi, pentru promptitudinea şi corectitudinea 
răspunsurilor oferite de ei, la orice întrebare pusă de către ghizi sau alte persoane, din orice 
domeniu. Iată care poate fi rolul acestor activităţi extraşcolare!  

Spuneam, mai devreme, că în astfel de activităţi îi atragem şi îi implicăm pe copiii aflaţi în risc 
de abandon. Comunitatea băcioiană este reprezentată de lăutari vestiţi. Majoritatea copiilor au în 
familii membri care cântă la un instrument sau ca solişti. La şcoală, organizăm astfel de activităţi 
pentru şlefuirea şi cultivarea talentului înnăscut, valorizându-i şi responsabilizându-i, mai ales pe 
cei aflaţi în situaţii de risc, pentru a le creşte stima de sine şi pentru a-i convinge să revină la şcoală. 
Am confecţionat cu cei mai mici, instrumente muzicale din materiale reciclate ECO, care sunt 
folosite la activităţile cultural-artistice. Totodată, le formăm şi o conduită ecologică, recuperând şi 
reciclând creativ.  

În acest articol am încercat să trec de la noţiuni generale la cazuri concrete, prin exemplele pe 
care le-am oferit. Am făcut referire la acei copii care au nevoie şi doresc să participe la activităţile 
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prin care învaţă într-un alt fel, pentru că există şi copii care refuză acest mod de a petrece o parte a 
timpului lor liber. Am convingerea că astfel de situaţii am întâlnit cu toţii şi vom mai întâlni. Există 
şi excepţii, desigur. Dacă, după momente petrecute frumos, copiii (făcând cunoştinţă cu lucruri noi 
sau dând dovadă de pricepere şi pasiune în unele domenii) exclamă, plini de satisfacţie: ,,Doamna, 
azi a fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea!”, oare ce cuvinte am mai putea folosi pentru a reda cât 
de importante sunt aceste activităţi petrecute împreună, în afara orelor de curs? Eu zic că sunt 
suficient de grăitoare cuvintele copiilor. Nu pare mare lucru, privit din afară, dar cei ce am fost 
părtaşi extazului trăit de ei, putem da o altă interpretare insignifianţei aparente. 

Chiar dacă necesită un efort suplimentar, activitățile extrașcolare bine pregătite sunt agreate, 
indiferent de vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie și facilitează  acumularea de cunoștințe. 
Prin astfel de activități, dascălii au posibilități deosebite  de a-și cunoaște mai bine elevii, de a-i 
dirija și de a le influența dezvoltarea, de a realiza mai ușor și mai frumos obiectivul principal: 
pregătirea copilului pentru viață. 

   
 

    
 
 
 
Copiii din școala mea, în acțiune!    
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Activităţile extraşcolare  în procesul educativ 
 
 

STREZARU MARIA 
 
 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
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mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în formarea viitorului adult 

 

Prof. Georgeta Stroe-  
Şcoala Gimnazială “Ion Roşca” Cochirleanca, jud. Buzău 

 
 
“Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor.” – 
Albert Einstein 

În sistemul românesc de învăţământ sunt utilizate deopotrivă sintagmele “activitate 
extraşcolară" şi “activitate extracurriculară". Uneori, diferite documente şcolare sau studii în 
domeniul educaţiei consideră cei doi termeni ca având aceeaşi semnificaţie şi îi utilizează fără nicio 
diferenţiere, alteori sunt consideraţi termeni complementari şi sunt utilizaţi împreună. Alte 
documente şi regulamente în domeniul educaţiei utilizează sintagma de “activităţi educative şcolare 
şi extraşcolare".  

Activităţile extracurriculare, în plan teoretic, sunt cele care nu intră în domeniul curriculumului 
oficial, dar au finalităţi menite să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin 
programele şcolare. Activităţile extracurriculare au caracter complementar activităţilor de învăţare 
realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul pentru diferite 
domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, cu rol de "curriculum 
suplimentar ".  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. Iniţial, 
ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, care 
necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi 
copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera 
activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

 În literatura de specialitate străină nu se face o diferenţiere între cei doi termeni, fiind utilizată 
cu prioritate sintagma “extracurricular activities".  

Literatura de specialitate care analizează subiectul “activităţi extracurriculare” provine în special 
din spaţiul american, însă sintagma “activităţi extraşcolare", este utilizată cu precădere în spaţiul 
românesc. Se remarcă marea varietate a acestora şi poate fi evidenţiat faptul că, în timp, tipologia 
lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru la 
cinematograf şi teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau 
comunitar, vizite la alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Spre exemplu, vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice 
ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, monumentele legate de 
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. Acestea 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
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lecţiilor. Vizionarea spectacolelor muzicale, de teatru, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează elevii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot acumula o 
serie de cunoştinte prin  contactul direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest 
gen au o deosebită influenţă formativă. În urma excursiilor în natură, elevii pot reda cu mai multă 
creativitate şi sensibilitate,imaginea realităţii,în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 
materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile şi obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la şcoală, dar și în cadrul familiei. O sărbătoare importantă este 1 Decembrie, 
zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de 
neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre 
ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze 
anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei,dezvoltă la copii sentimentul 
apartenenţei la colectivitatea din care fac parte. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive. Acestea oferă 
copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula 
spiritul de iniţiativă al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la 
bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la 
dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind 
respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru 
păstrarea valorilor, etc.  

Activităţile complementare imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată 
situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii 
copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu 
prin produsul realizat de acesta.  Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul 
are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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Rolul activităților extracuriculare în procesul de învățământ 
 
 

prof. Stroe Ilona 
Șc. Gimnazială Grozăvești, Jud. Dâmbovița 

 
 
Activitățile extrașcolare realizateîn afara școlii își au rolul și locul bine stabilit în formarea 

personalității plenare și armonioase a elevilor. 
Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli, licee), ci și prin 

activități extrașcolare și extracurriculare pe care le desfășurăm fie în Școala altfel, fie la diversele 
sărbători religioase, de ex. Nașterea Domnului, 1 Decembrie, Înălțarea Domnului, etc. 

Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ.  

Copiii participă cu drag și mare bucurie, dăruire și interes la astfel de activități, iar succesul este 
unul garantat,  atâta timp cât ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase ale copilăriei lor. 

Societatea actuală în care se nasc copii noștri este una complexă, una a tehnologiei, care se află 
într-o permanentă schimbare, iar aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-
un mod practic, creativ, inovator.  

Pentru a înțelege mai bine la ce mă refer, am să adaug câteva fotografii cu activitățile 
desfășurate în anii trecuți cu elevii mei de la gimnaziu ai Școlii Grozăvești Corbii Mari, Jud. 
Dâmbovița și alături adaug un program pentru activitășile extrașcolare. 

   

    
 

   
 

Un rol foarte important pe care îl au aceste activități este acela de a -i antrena pe elvi în activități 
foarte variate, de a le dezvolta capacitățile creatoare, aptitudinile, caracterul moral, religios, dar și 
civic, de la de crește încrederea în forțele proprii, dar și în profesorul care le supraveghează 
activitățile.  

Elevii vor fi încurajați și răsplătiți pentru eforul depus, iar activitățile se vor prezenta și 
părinților elevilor, tocmai pentru a recunoaște capacitățile copiilor. 

1969



Aceștia trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Planificare -  ŞCOALA ALTFELPERIOADA 15.04.-19.04.-2019 
Num.activ. Categ.de 

adresabilitate 
Obiectiv.operat. 
 

Tipul de activ. Evaluarea 
activității 

Parteneri Data Resp. 

1.Karaoke Gimnaziu Verificarea 
cunștințelor 
muzicale 

Activ.culturală Fișe 
Diplome 

Cadrele 
didactice 

15-
19.04.19 

Prof.muz 

2. Concurs 
,Artiștii 
preferați,, 

Gimnaziu Stimularea  
Comportamentului 
creativ 

Activ.cultural-
artistică 

Fișe, 
Postere 
Diplome 

Cadrele 
didactice 

15-
19.04.19 

Prof.muz 

3. Atelier  

Instrum. 
muzicale 

Gimnaziu Dezvoltarea 
imaginației și a 
abilităților 

Dezvoltarea 
aptitudinilor 
pt.lucul în echipă 

Activ.cultural-
artistică 

Machete 

Instrum. 

Muzical 

Cadrele 
didactice 

15-
19.04.19 

Prof.muz 

4. Conc.de 
dans 

Gimnaziu Dezvoltarea 
motricității 

Activ.cultural-
artistică 

Fotografii, 
Diplome 

Cadrele 
didactice 

15-
19.04.19 

Prof.muz 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Profesor Învăţământ Primar Stroe Mariana                                                
Şc. Profesională Daneţi, Loc. Daneţi, Jud. Dolj 

 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens . Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui 
cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 
experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii 
îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
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 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Educaţia extracurriculară şi rolul ei 
 
 

Prof. înv. preşcolar STROE MONICA 
Grădiniţa P. P. “Lumea poveştilor” Constanţa 

 
 
“Să nu-i educam pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu vă mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum vă fi lumea lor. Atunci să-i învățam să se adapteze.” 
 (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

  
Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 

stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai frageda vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștinte punandu-i în contact direct cu 
obiectele și fenomenele din natura.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoală 
cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţîi şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative.  

Inițial, ideea activităților extrașcolare era menita să ofere copilului alternative educației școlare, 
care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, erau activități care să ofere copilului 
posibilitatea să se miște, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să descopere, să 
experimenteze. De aceea, aceste activități erau mai mult cercuri destinate diferitelor hobby-uri 
(sculptura, aerodinamica, natura, dans etc). 

În timp, însă, varietatea alegerilor a crescut foarte mult și aceste activități au devenit un 
supliment al activităților școlare, perceput adesea de către părinți și copil că fiind tot o scoală, dar 
după scoală. Activitățile extrașcolare s-au apropiat mai mult de ideea unor meditații sau a unei 
pregătiri suplimentare, a unei perfecționări continue în anumite domenii. 

Orice activitate școlară poată deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un context exterior 
scolii. Acesta este un motiv pentru care copilul poate simți că este prea mult pentru el, că este 
copleșit de activitățile sale, că este prea greu sau prea mult. 

 
Cum ne orientam spre alegerea acestor activități? 
 
* Punctul de plecare este întotdeauna ceea ce ne transmite copilul, activitățile spre care 

manifesta interes, pe care le face cu placere, în care se simte în largul sau. Spre exemplu, copiii care 
au înclinații spre latura artistica pot fi orientați spre activități care să le permită explorarea acestei 
laturi, cum ar fi pictura, dans, modelaj, decorațiuni; cei care sunt înclinați spre exprimarea emoțiilor 
și spre a fi expresivi pot fi implicați în activități de teatru, pantomima, iar cei cărora le plac jocurile 
de istețime, care sunt preocupați de strategii de gândire, activități de mindlab. 

* În funcție de vârstă copilului, ei pot aprecia anumite activități, se pot implica în ele sau pot 
refuza să participe deoarece li se pare că nu este pe placul lor sau este prea greu. Este important să 
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ținem cont de vârstă copilului și să alegem în funcție de posibilitățile acestuia. Un eșec poate atrage 
după sine refuzul și chiar o imagine negativa de sine a copilului. 

* La vârstele mici, 3-5 ani, activitățile care implica mișcare și coordonare corporala (dans, balet, 
gimnastica, înot) sunt extrem de utile în dezvoltarea motricității, în depășirea inhibițiilor legate de 
corp, a rigidității care poate apărea la unii copii și în imprimarea unui ritm armonios și a unei bune 
cunoașteri a corpului. 

* De asemenea, activitățile care permit exprimarea libera a copilului, fară a fi contrans de 
anumite modele sau tipare, oferă ocazia copilului să se arate așa cum este el, să capete încredere în 
el, să poată valoriza ceea ce el însuși a creat. Un rol esențial al acestor activități extrașcolare este 
faptul că ele nu impun, precum activitățile școlare, o delimitare clara urat/frumos, bun/prost, ci lasă 
loc unei exprimări în conformitate cu nevoia copilului. 

* Tot la aceasta vârstă, copiii sunt foarte receptivi la învățarea limbilor străine, însă este foarte 
important că aceasta învățare să fie sub forma de joc, să fie creativa și să nu solicite copilul în a-și 
forma deprinderi abstracte (reguli, conjugări etc), ci să învețe în forma unor situații de viață 
cotidiene, pe care să le poată folosi. 

* La vârstă școlară, aceste activități pot creste că și complexitate, copiii pot participa la cele cu 
anumite teme, au posibilitatea de a alege, de a-și exprima opinia, de a se implica, de a-și folosi 
resursele și creativitatea într-un scop precis. 

* Chiar și pentru adolescenți exista astfel de activități în care ei se pot implica, însă natura lor 
este mai degrabă orientata spre dezvoltarea lor interioara, spre introspecție, spre exprimarea 
nevoilor și conflictelor, spre valorificarea creativității și originalității. 

Părinții au nevoie să știe că impunerea obținerii unor performante în aceste activități 
extrașcolare conduce la crearea unei presiuni, a unei tensiuni și poate avea drept rezultat refuzul 
copilului, retragerea, dispariția oricărui interes și, pe termen mai lung, apariția unui complex de 
inferioritate. 

Pe de alta parte, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea 
spontaneității și creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. Copilul are capacitatea 
de a ne transmite în ce se poate implica, ce poate pastra, ce nu îi este de folos sau ce nu este atractiv 
pentru el. A experimenta și a cunoaște liber îi poate permite apoi să simță ceea ce este potrivit 
pentru el. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Bocoş Muşata, Avram Iftinia, Catalano Horaţiu, Someşan Eugenia, “Pedagogia 

învăţământului preşcolar. Instrumente didactice”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009;  
2. Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, “Metode şi tehnici interactive 

de grup” , sursa www. scribd.com; 
3. Cosmovici Andrei, Iacob Luminiţa „Psihologie şcolară”, Editura POLIROM, Iaşi, 2008; 
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EDUCATOAREA MANAGER AL GRUPEI DE COPII 
-RELAȚIA CADRU DIDACTIC-COPIL ÎN CONTEXTUL EVALUĂRII- 

 
 
 

Struber Eva 
G. P. P. Toldi 

Salonta, Bihor, România 
 

 
 
Evaluarea este menită să estimeze progresele de învățare și să certifice capacitățile și 

competențele formate, să identifice ceea ce copilul nu a înțeles sau nu stăpânește. În același timp 
vizează să descopere disfuncțiile din procesul de predare- învățare-evaluare, să distingă sursele 
erorilor, să certifice calitatea predării și învățării, având o funcție reglatoare asupra acestora. 

 
În pedagogia modernă se caută în mod permanent dezvoltarea de metode, tehnici și instrumente 

care să ajute, să mobilizeze, să sprijine copilul în procesul de învățare. Metodele tradiționale pentru 
activitățile preșcolarilor pot fi astfel îmbinate cu metodele activ-participative. 

 
Pe lângă informațiile obținute prin metodele tradiționale de evaluare am căutat și alte procedee 

care să contrabalanseze răspândirea în exces a testelor -devenite de acum clasice și care evaluează 
copiii fără să țină seama de contextul de învățare. Astfel, am aplicat: interviul, enunțurile 
incomplete, investigația, jocurile de rol, dramatizările, jocurile didactice, competițiile, concursurile, 
confecționarea de portofolii, pliante, postere, puzzle, albume și nu în ultimul rând, proiectul în sine.  

 
Proiectul este  „un proces și în același timp un produs „ (M. Ionescu- Managementul clasei, 

București, 2003). Așadar prin  „Metoda proiectelor la vârste timpurii” sunt evaluați atât educatoarea 
prin portofoliul prezentat, harta, atragerea și implicarea în proiect a altor persoane și nu în ultimul 
rând înseși rezultatele copiilor, cât și copiii chiar de la începutul proiectului, prin întrebările pe care 
le pun pentru întocmirea inventarului de subiecte și care le descoperă interesul, care stabilesc 
cantitatea de cunoștințe și așteptările. Nu educatoarea fixează granițele a ceea ce trebuie să știe 
copilul, ci el singur stabilește cât poate și cât vrea să învețe. 

 
Prin metoda proiectelor, evaluarea copiilor verifică formarea următoarelor capacități și 

cunoștințe: 
 
-însușirea unor tehnici de investigație / căutare și utilizare a  „bibliografiei” (dicționare ilustrate, 

atlase, albume, cărți pentru copii etc.); 

-găsirea de soluții de rezolvare simple și originale a problemelor; 

-colectare, sortarea, inventarierea, pregătirea, manipularea materialelor de lucru; 

-implicarea în rezolvarea situațiilor apărute; 

-aplicarea de soluții la situațiile noi;  

-prezentarea concluziilor pe baza „notițelor în timpul muncii de teren „; 

-capacitatea de a observa și a-și alege materialele de lucru/colaboratori/echipă; 

-capacitatea de a compara și măsura rezultatele la care ajunge el însuși, față de cele inițiale 

(autoapreciere); 
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-capacitatea de a utiliza tehnici simple  de muncă practică; 

-capacitatea de a-și utiliza cunoștințele în contexte noi. 

Pentru o evaluare cât mai corectă se stabilește în funcție de natura activităților de învățare 

strategia de evaluare: 

-ce evaluăm-lista de întrebări, proiectul, procesul de învățare, parteneri; 

-rolul educatoarei-de partener, de evaluator la final de proiect; 

-stabilirea standardelor de evaluare. 

 
 

Bibliografie: 
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Rolul activităţilor extraşcolare 

în procesul educațional 
 
 

Profesor Învăţământ Primar Sturzu Gabriela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Brăhășești 

 
 

,, Copilul râde: Înțelepciunea și iubirea mea e jocul’’ L. Blaga - ,,Trei fețe’’ 
 
În activitatea de fiecare zi a copilului jocul ocupă, evident, locul preferat. Dar, jucându-se, el își 

satisface nevoia de activitate, de a acționa cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în 
diferite roluri și situații care îl apropie de realitațile înconjurătoare. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activitatea  extracurrriculară are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 
noştri. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Principalul obiectiv al activităţilor extraşcolare este de a dezvolta unele aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 
activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 
şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu 
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 

Dorința copiilor  de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv –educative să primeze, dar să fie 
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi 
întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse 
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 

Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional,  dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Rolul covârșitor al activităților extrașcolare în formarea elevilor în general se întemeiaza  pe 
câteva trăsături și anume: 

1. constituie un mijloc eficace și totodată suficient de nuanțat de completarea acțiunii 
instructive pe care o realizează școala; 

2. prin caracterul lor facultativ, precum și prin conținutul adaptat intereselor elevilor, aceste 
activități exercită o infuență favorizantă asupra motivației școlare; 

3. oferta mai mult decât toate celelalte moduri de diferențiere, posibilități de cultivare a 
aptitudinilor elevilor; 

4. antrenează un număr mare de elevi, acativitățile extrascolare se prezintă ca un mijloc larg, 
cuprinzător de realizare a ideii instruirii diferențiate; 

Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi independente, pe care elevul le-a ales, sau 
activităţi organizate de către cadrele didactice. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back 
pozitiv. 

Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, 
să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele 
importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru 
petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și 
valoros pentru societate. 

 
Bibliografie: 
- Cernea, Maria ,,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în învăţământul primar“nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
-Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian ,,Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact’’, Editura Polirom, Bucureşti, 2002; 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

 
 

Prof. înv. primar SUBŢIRE RAMONA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ 

 
 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i şi pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a învățătorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru 
activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor:  
-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi 

cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile;  

-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor;  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii.  

Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care 
acestea o presupun:  

-activităţi prosociale, referitoare la voluntariat;  
-activităţi sportive de echipă;  
-activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor);  
-activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare);  
-cluburi şcolare. 
Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 

în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes  ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
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nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, operă, balet pot constitui surse de informații, dar în 
același timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa 
gustul pentru frumos. De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un 
model de conduită pentru elevi (scriitori, medici, avocaţi, preoţi, etc.).  

Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale 
sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite 
teme prevăzute în programele de învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de 
a întregi și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor 

Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple 
valenţe de informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. 
Conţinutul didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex 
decât al lecţiilor organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii 
participând într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziție la asemenea activitățiÎn urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de educație plastică și cunoașterea mediului, 
iar materialele pe care le adună, pot fi folosite la abilități practice, în diverse teme de creație. 
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, 
tehnicii, artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Prin organizarea unor concursuri între grupele 
aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale 
şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor 
suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi 
promovării lor.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi.  

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru 
care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 
permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în 
activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul 
acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. 
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VALENŢELE FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR  
EXTRACURRICULARE LA PREŞCOLARI 

 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. SUCEAVA MARIA 
G. P. N. GURGHIU-MUREŞ 

 
 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii, activităţile extracurriculare  ce se desfăşoară în afara grădiniţei  sau în afara 
activităţilor obligatorii sub îndrumarea atentă a educatoarelor. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile 
atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 
Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei de naştere a unui 
copil la care participă colegi din toată grădiniţa; vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de 
păpuşi; excursii; plimbări în parc; vizită la diferite muzee, obiective turistice. Toate activităţile 
extracuriculare desfăşurate cu copiii sunt apreciate atât de ei cât şi de factorii educaţionali în măsura 
în care:  urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; valorifică 
şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută, relaxantă timpul 
liber al copiilor;, formele de organizare sunt ingenioase  cu caracter recreativ, copiii îşi pot 
manifesta în voie spiritul de iniţiativă, participarea este liber consimţită , necondiţinată, constituind 
un suport puternic pentru o activitate susţinută, au efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, 
sunt caracterizate de optimism şi umor, creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor 
participanţilor, contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, au rolul lor în 
dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate 
din punct de vedere cultural în această societate plină de pseudo- cultură. În cadrul activităţilor 
didacticeşi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, 
atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ţinutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. Serbările reprezintă un 
necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  

În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 
creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm 
trei factori implicaţi în actul educaţional: preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, 
cât şi în grup; familia – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea 
activităţilor; grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 
realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. Dacă avem grijă ca 
obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi 
copii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze 
date,, învaţă să înveţe’’. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de 
activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei- pregătirea copilului pentru 
viaţă. 
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Ca activităţi complementare, activităţile extradidactice prezintă unele particularităţi. Participarea 
copiilor este facultativă, educatoarea putând interveni doar prin antrenarea copiilor la unele din 
aceste activităţi. Conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor. Formele de 
organizare ale acestor activităţi sunt mai flexibile şi cu caracterrecreativ. Evaluarea acestor  
activităţi se realizează folosind cu precădere aprobarea lor prin laudă şi evidenţierea participării. 
Având caracter atractiv, preşcolarii participă de voie bună şi optimism,cu însufleţire şi dăruire la 
aceste activităţi. Emoţiile şi bucuriile comune trăite cu prilejul organizării unor astfel de activităţi 
,contribuie la închegarea colectivului,la consolidarea relaţiilor de prietenie între copii,ceea ce le 
demonstrează valoarea educativă.                           

Afectivitatea se exprimă în creaţiile verbale (povestire expresivă, teatru de păpuşi), în creaţiile 
ritmice (dans, muzică). Activitatea creatoare a preşcolarului, implică nu doar latura de producere, de 
creaţie progresivă, ci şi pe cea evolutivă. Ori, în actul aprecieriise nasc şi se consumă nenumărate 
emoţii artistice şi estetice care au mare importanţă pentrudezvoltarea ulterioară a sentimentelor 
estetice. Solicitarea opiniilor copiilor în urma vizionării unui spectacol, a audiţiei unei poveşti sau 
bucăţi muzicale, contribuie la dezvoltarea capacităţilor evaluative.  

În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor , în 
mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice, 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri . Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. 

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, esteînsă important ca educatoarea  însăşi să fie 
creativa. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
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JOCUL din perspectiva învățării expriențiale, 

exemplificat pentru o activitate din Școala Altfel 
 
 

prof. Sucilea Cătălina 
prof. Svinți Victoria 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa, Bistrița-Năsăud 
 
 
Învățarea experienţială se poate defini ca transformarea experienţei în cunoștințe utile. Este 

evident că nu orice experiență a unui copil, adolescent este o experiență de învățare. O activitate la 
clasă devine experienţială dacă prin ea elevii trăiesc o experiență, apoi reflectează asupra ei, 
transformând-o în cunoștințe utile.  

Învățarea experiențială poate fi utilă și în activitățile curriculare și, cu atât mai mult, în cele 
extrașcolare din perioada Școlii Altfel, deoarece îi provoacă pe copii/ tineri să se implice, având şi 
elementul de provocare şi/sau distracţie, așa încât învățarea se produce prin implicare. Învățarea 
experiențială presupune și asumarea riscurilor, ceea ce reduce în mare măsură teama de eroare, de 
eşec sau de evaluare. Acest tip de învățare facilitează transferul cunoştinţelor în şi din şcoală, în 
viaţă şi invers.  

Prezentăm în continuare un joc ce poate fi folosit în orice moment al unei activități din Școala 
Altfel, fie la început, pentru ca membrii unui grup să se cunoască mai bine, fie pentru evaluarea 
unor cunoștințe dobândite pe parcursul unei activități, fie, pur și simplu, pentru crearea unui 
moment de relaxare și socializare între participanți. Exemplul poate fi adaptat pentru orice nivel sau 
grup de copii/ tineri/ adolescenți, în funcție de obiectivele de învățare stabilite. Jocul se numește 
BINGO, și este o variantă preluată de pe http://impact-clubs.org/ro/și adaptăt pentru un grup 
eterogen de 39 de elevi, de clasa I și a VIII-a, care s-au întâlnit pentru o activitate din cadrul unui 
proiect de învățare socială. 

Jocul BINGO ca un joc de cunoaștere, acoperă tematica înțelepciune, diversitate, comunicare. 
Promovează curiozitatea  și  inteligență socială – ca valori, este un joc ușor, în ceea ce privește 
nivelul de dificultate. A fost aplicat unui grup eterogen de 39 de elevi din clasele I și a VIII-a, și are 
o durată de 50 de minute. Materialele necesare sunt: pixuri și fișa de bingo. 

Obiectivele jocului (din perspectiva cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor): 
        -să enumere 2 lucruri noi pe care le-a aflat despre colegi (cunoștințe);  
        -să își dezvolte abilitățile de comunicare asertivă și relaționare cu grupul (abilități);  
        -să manifeste curiozitate (atitudini). 
Regulile jocului: Elevii trebuie să interacționeze cu colegii, vorbind în șoaptă, să enunțe o 

afirmație din fișă și dacă colegului i se potrivește, acesta din urmă își scrie numele pe fișa celui care 
a rostit afirmația. Apoi, rolurile se inversează. Cei doi au voie să își rostească doar câte o singură 
afirmație la o interacțiune, dar au voie să interacționeze de mai multe ori în timpul dat, adică 10 
minute. 

Descrierea jocului. Scopul jocului este ca participanții să interacționeze și să găsească pe cineva 
în grup, pentru care afirmațiile de pe fișă sunt adevărate - câte un coleg pe fiecare afirmație. Pentru 
a face acest lucru, participanții trebuie să se plimbe prin sală și să șoptească între ei (să nu strige, să 
nu vorbească tare pentru ca ceilalți să nu audă răspunsurile). Când vor găsi pe cineva care 
îndeplinește criteriile de pe fișă, aceștia trebuie să semneze cu numele lor în căsuța desemnată, apoi 
amândoi vor căuta în continuare. Un participant nu poate semna decât o singură dată pentru o altă 
persoană la o interacțiune. Pentru a completa toată fișa, participanții trebuie să interacționeze și să 
vorbească cu cât mai mulți colegi posibil. Când timpul stabilit de facilitator, de 10 minute expiră, 
jocul se oprește. 
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Întrebări de debriefing şi evaluare. Reflecție: Ce ați avut de făcut? (elevii repetă regulile jocului) 
Cum v-ați simțit în timpul jocului? (unii răspund că bucuroși când au găsit pe cineva care să le 
completeze fișa, alții au afirmat că nu s-au simțit prea bine când nu au putut întreba pe câte un coleg 
ceva pentru că era ocupat și a trebuit să aștepte. La ce v-ați gândit în timpul jocului? (cei mai mulți 
au spus că s-au gândit să interacționeze mai întâi cu colegi despre care știau câte ceva).  

Interpetare/generalizare: De ce nu ați reușit să completați toată fișa? (elevii răspund că nu au 
găsit pe cineva care..., nu au avut destul timp la dispoziție). Dar cei care ați reușit, cum ați procedat 
ca să aveți succes? (Elevii, cei 5 din grup care au reușit să termine fișa explică cum s-au dus mai 
întâi la colegii despre care știau lucruri, i-au întrebat ce erau siguri că li se potrivește și au lăsat la 
sfârșit restul afirmațiilor. Au mai spus că s-au mișcat repede, nu au pierdut mult timp căutând și 
astfel au reușit.). Ați mai pățit să rămâneți și altă dată cu treaba neterminată din cauză că a expirat 
timpul? (Elevii răspund că au mai pățit și acasă, când au avut ceva de făcut până la o anumită oră și 
nu au reușit pentru că au făcut altceva sau nu au știut ce să facă, dacă nu au mai întrebat, sau că la 
unele ore au rămas cu lecția nescrisă de pe tablă pentru că au scris prea încet sau au făcut altceva și 
profesorul a șters tabla etc.). Ce ați fi putut face altfel? (Elevii răspund că ar fi putut să se miște mai 
rapid, să se gândească puțin înainte de a interacționa cu colegii astfel încât să poată folosi 
informațiile pe care le știau despre ei, ar fi putut vorbi puțin mai încet ca să nu fie atâta murmur în 
clasă și să nu înțeleagă din prima ce le-a spus colegul etc.) Ce concluzie tragem de aici? (Elevii 
răspund că este important să respectăm regulile de comunicare, să comunicăm asertiv, să ne folosim 
cunoștințele când interacționăm cu ceilalți dacă vrem să avem succes și să nu presupunem că știm 
despre ceilalți lucruri înainte de a-i întreba. La afirmația „Îmi place să gătesc”, foarte mulți elevi au 
venit la mine, profesorul, presupunând că numai pentru faptul că sunt adult și femeie este sigur că 
îmi place să gătesc. Au fost surprinși de faptul că am negat afirmația).  

Transferul: Ce am învățat din experiența de astăzi? (Elevi spun că au învățat că este important să 
comunici cu cineva ca să îl cunoști mai bine, că e bine să îți folosești cunoștințele pe care le ai deja 
ca să rezolvi o situație nouă și că nu te ajută să judeci oamenii după aparențe.) 

Instrucțiuni: 
Ideea jocului este de a interacționa cu membrii grupului cu scopul de a găsi pe cineva pentru 

care afirmațiile de mai jos sunt adevărate. Pentru a face acest lucru,  participanții trebuie să se 
plimbe prin sală și vorbind în șoaptă trebuie să găsească pe cineva căruia i se aplică oricare din 
afirmațiile de mai jos.Persoana respectivă semnează pe pătrățelul potrivit și amândouă  continuă 
căutarea.Un participant poate semna doar o singură dată pentru o persoană. Se dorește ca fiecare 
participant săvorbească cu câți mai mulți din grup ca să completeze fișa.  

 
FIȘĂ DE BINGO 

 
Bunicii mei locuiesc 
la țară. 

Eu vorbesc două limbi străine. Locuiesc cu mai mulți 
membri din familia mea. 

Eu știu 2 lucruri despre 
Smiley.(enumeră-le) 

Sunt singurul copil 
din familie. 

Știu să cânt la un instrument 
muzical. 

Numele meu se găsește în 
Biblie. 

Am mai mult de două 
animale. 

Am părul vopsit. 
 

Îmi place ananasul. Am o soră mai mică. Îmi plac mai mult 
legumele decât carnea. 

Știubancurimulte. Îmi place săgătesc. Nu știusăînot. Nu îmi place săfac 
sport. 

Îmi lipesc pe pereții 
din camera mereu 
alte poze, afișe, fișe 
etc.. 

Nu am călătorit niciodată în 
afara țării. 

Citesc cel puțin o dată pe 
săptămânăd intr-o carte care 
nu e obligatorie la școală. 

Am călătorit în Europa. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 
”ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL” 
 
 

prof. pentru înv. primar  SUCIU ADRIANA – ROXANA 
Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe, județ Covasna 

 
 

PROIECT EDUCAȚIONAL: „ATELIERELE PRIETENIEI„ 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 
 

Nr. 
Crt.  

Data desfăşurării  Activitatea  Obiective  Locaţia  

1.  05.10. 2018 „Borcanul cu mesaje de 
prietenie”  

 Să participe împreună cu 
elevii de la școala parteneră 
la Întâlnirea de dimineață 
specifică alternativei Step by 
Step; 
 Să facă cunoștință, apoi să 
se împrietenească cu colegii 
de la școala parteneră, 
încercând să-și găsească 
puncte comune; 
 Să – și facă un prieten; 
 Să scrie mesaje pentru 
prietenul nou ; 
 Să realizeze un poster 
comun pe care îl vor expune 
în școala gazdă 

Școala 
Gimazială 
”Radu 
Popa” 

2.  05.10. 2018 „Alternativa educațională 
Step by Step – exemple 
de bune practici” – masă 
rotundă  

Obiective ce vizează cadrele 
didactice din școala gazdă: 
  Să dobândească 
cunoștințe referitoare la 
metodele de predare specifice 
alternativei Step by Step; 

Școala 
Gimazială 
”Radu 
Popa” 

3.  15. 04. 2018 „Să cunoaştem istoria 
judeţului Covasna” 
Vizită comună la Muzeul 
Carpaţilor Răsăriteni – 
Prima Școală 
românească, Sfântu 
Gheorghe 

 Să descrie şi să identifice 
elemente locale specifice 
judeşului Covasna (elemente 
de relief, aşezare geografică, 
obiective istorice); 
 Să manifeste spirit de 
cooperare în acţiunile 
întreprinse în comun; 
 Să participe cu interes la 
activităţile iniţiate ; 

Colegiul 
Național 
”Mihai 
Viteazul” 
 
Muzeul 
Carpaţilor 
Răsăriteni – 
Sfântu 
Gheorghe 

 
MOTTO: „Dacă un copil trăiește cu prietenia, învață că lumea este un loc plăcut să trăiască ”  
Dorothy Low Nolte 
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I. ARGUMENT 

Oamenii tuturor timpurilor, tuturor popoarelor defineau prietenia ca una din valorile sociale și 
morale cele mai de seamă. Putem cunoaște o mulțime de oameni, putem interacționa cu ei toată ziua 
dar nu putem spune că toți acești oameni sunt prietenii noștri. Similitudinea de atitudini, de 
apartenență socială, de credință fac ca acestea să devină un factor al relației de prietenie. 

Ideea de a iniţia acest parteneriat a pornit de la faptul că școlarii mici  trebuie să se obişnuiască 
să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective pozitive,să manifeste 
prietenie,armonie. În acest sens ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin încheierea 
unui parteneriat educaţional între școlarii  din oraşul nostru, Sfântu Gheorghe şi școalrii  din alt 
oraş, Sighișoara.  

Astfel,în cadrul acestui parteneriat dorim să facem cunoscute  cât mai multe lucruri despre noi şi 
copii, să legăm prietenii,să facem schimb de experienţă şi de idei,să cunoaştem aspecte din viaţa 
copiilor din școlile  care participă la acest parteneriat. 

Prin vizitele reciproce dintre cele două școli, prin întâlnirile dintre copiii şi învățătoarele  celor 
două școli  dorim să formăm o punte de legatură între cele două oraşe, iar elevii  să înţeleagă 
prietenia, normele de convieţuire socială, precum şi necesitatea  adaptării comportamentului propriu 
la cerinţele grupului cu care vin în contact. 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

a) Scopul proiectului 
Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în 

realţie cu ceilalţi; 
Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive; 
b) Obiectivele proiectului 
 Formarea deprinderii copiilor de a respecta norme de comportare în societate,educarea 

abilităţii copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur; 
 Formarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive,de prietenie în momentul întâlnirii cu copiii din 

altă localitate; 
 Formarea deprinderea unui comportament adecvat în calitate de gazdă sau musafir; 
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine si 

faţă de ceilalţi; 
 Cunoaşterea unor noţiuni de istorie, tradiţii, folclor care definesc portretul spiritual al 

poporului român. 
c) Grupul ţintă  
 Clasa I Step by Step, Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe, Covasna; 
 Clasa a II-a B., Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe, Covasna; 
 Clasa I, Școala Gimnazială ”Radu Popa”, Sighișoara, Mureș; 
 Clasa a II – a, Școala Gimnazială ”Radu Popa”, Sighișoara, Mureș; 
 Învățătoarele de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe, Covasna, 

învățătoarle de la Școala Gimnazială ”Radu Popa”, Sighișoara, Mureș; 
 Părinți; 
d) Resurse  
 umane 
 cadre didactice 
 copii preşcolari 
 părinţi 
 materiale 
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 hârtie colorată 
 poster  
 Aparat foto 
 Laptop 
 Fişe de evaluare 
 Carioci, creioane colorate 
 Diplome. 
 financiare  
 autofinanţare – educatoare, părinţi, eventuale sponsorizări 
 
e. Perioada desfăşurării 
noiembrie 2018 – aprilie 2019 
 
III. EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

 
• Fişe de evaluare; afişe 
• Filmul desfăşurării proiectului 
• Postarea materialelor legate de activităţile desfăşurate pe site-urile 
www.didactic.ro , www.youtube.com  
• Publicarea materialelor despre activităţi în ziarele locale 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

prof. ȋnv. primar SUCIU CLAUDIA ADELA 
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 

 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
(Maria Montessori) 

Când vorbim de activităţile extraşcolare trebuie să ne gândim la acele activităţi care se 
desfăşoară ȋn afara instituţiei de ȋnvăţământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau 
de ce nu, a mai multor instituţii de ȋnvăţământ.  

Activităţile extraşcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului 
deoarece ele contribuie la gândirea şi completarea procesului de ȋnvăţare. Studiile de specialitate 
susţin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive faţă de ȋnvăţare. Performanţele 
elevilor sunt mai ridicate, li se formează abilităţi practice diversificate, dar şi strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activităţile extraşcolare acţionează şi asupra stimei de 
sine, iar sentimentul de ȋmplinire este mai ridicat. Este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. 

Având un caracter atractiv, elevii participă ȋntr-o atmosferă relaxantă, cu ȋnsufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi, ȋmbinându-se utilul cu plăcutul. Elevii sunt încurajați să își manifeste 
creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea 
cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale. Dar pentru ca 
activităţile extraşcolare să ȋşi realizeze obiectivele, trebuie ca ȋn organizarea şi desfăşurarea lor să 
fie respectate anumite condiţii. Activităţile extraşcolare trebuie să fie subordonate procesului de 
ȋnvăţământ care se desfăşoară ȋn clasă, să se desfăşoare ȋn colectiv, fiind organizate pe principiul 
liberului consimţământ şi ţinându-se seama de particularităţile de vârstă şi de interesele elevilor şi 
nu ȋn ultimul rând, să nu supraȋncarce elevul.  

De-a lungul timpului am desfăşurat cu elevii a căror activitate am coordonat-o numeroase 
activităţi extraşcolare. Fie că mă gândesc la drumeţiile şi excursiile organizate, fie la vizite, 
spectacole cultural – artistice, vizionări de filme şi de ce nu şi concursuri, activităţi cu cel mai larg 
caracter interdisciplinar, pot spune că prin specificul lor au imprimat elevilor un anumit 
comportament, o ţinută adecvată fiecărei situaţii şi au declanşat sentimente. Participând la astfel de 
activităţi, elevii ȋşi ȋnsuşesc cunoştinţe ȋn domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artei.  

O mare parte din activităţile extraşcolare propuse pentru acest an şcolar au fost deja desfăşurate, 
iar altele urmează a se desfăşura ȋn perioada următoare. Am participat cu elevii la acţiuni cu 
caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de teatru. Prin astfel de 
activităţi elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

Excursiile şcolare organizate contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. Acest tip de 
activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor cetăţenească şi 
patriotică, ȋmbogăţind orizontul cultural–ştiinţific. Excursia este o modalitate deosebită de educaţie 
completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. Astfel că prin povestirea 
unor ȋntâmplări, prin descrierea unor locuri, peisaje sunt valorificate cunoştinţele de limba şi 
literatura română. Calculând distanţe, durate de desfăşurarea anumitor activităţi, valorificăm 
cunoştinţele de matematică. Informaţiile din cadrul orelor de istorie sunt folosite ȋn vizitele la 
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muzee şi monumente, iar ceea ce au ȋnvăţat la orele de geografie sunt utilizate pentru analiza 
formelor de relief, a florei şi faunei din zonele vizitare. Nu trebuie să uităm nici de orele de 
Dezvoltate personală sau de orele de Educaţie civică, care au de asemenea un aport ȋn cadrul 
excursiilor, ajutând elevii să lege noi prietenii, să aplice reguli de politeţe ȋn societate, contribuind la 
coeziunea grupului. 

Săptămâna viitoare, ȋn timpul programului „Şcoala Altfel”, voi organiza ȋmpreună cu elevii 
clasei I prima noastră excursie. Locaţia aleasă va fi Târgu Mureş, pornind astfel de la cunoaşterea 
mediului apropiat, urmând ca ȋn viitor să extindem perimetrul. Printre obiectivele acestei excursii se 
numără şi vizitarea Palatului Culturii din Târgu Mureş unde vom admira şi expoziţia „Tonitza. 
Imagini ale copilăriei”. De la organizatori am aflat că vor fi expuse pe lângă lucrări de pictură, 
sculptură și grafică și obiecte de îmbrăcăminte ale copiilor din mediul rural și urban, jucării, obiecte 
de uz școlar, toate din perioada interbelică, elevii având astfel ocazia să-şi facă o idee despre cum 
erau jucăriile, rechizitele ȋn acea perioadă.  

Să nu uităm că activităţile extraşcolare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un 
mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile 
extraşcolare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 
echilibrat şi momente recreative.  

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
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LEGĂTURA DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE –  

FACTOR  HOTĂRÂTOR  ÎN DETERMINAREA REUŞITEI ŞCOLARE  
A COPILULUI-PRIN ACTIVITATI EXTRASCOLARE 

 
 

Prof. inv. primar. SUCIU MARIANA 
SCOALA GIMNAZIALA ASAU, Jud. BACAU 

 
 

Motto: "Şcoala pentru viaţă, prin viaţă" (Dcroly) 
 
Strategii didactice care sporesc valentele educative ale lectiilor in scoala de azi, strategiile 

didactice trebuie adaptate incat sa se asigure copiilor capacitati necesare invatarii permanente. 
Metodele si continuturile trebuie sa raspunda atat intereselor, nevoilor si cerintelor individuale cat si 
celor de grup. in acest context, in-va-tatorul are rolul de a-i ajuta pe elevi sa devina raspunzatori de 
propria formare. in timpul lectiilor trebuie creata o atmosfera de lucru care sa stimuleze 
disponibilitatile spre actiune, intr-un cadru psiho-pedagogic afectiv pozitiv.  

Aceasta poate fi realizata prin abordarea interdisciplinara a continuturilor, prin antrenarea 
elevilor in activitati de invatare prin cercetare, prin cooperare, folosind cu precadere metodele activ-
participative interactive. Lectiile cu abordare interdisciplinara a continuturilor raspund preferintelor 
cat mai multor elevi si le permit o manifestare deosebita a personalitatii. invatarea prin cooperare, 
munca in echipa formeaza caracteristici pozitive ca: prietenie, solidaritate, perseverenta, 
responsabilitate; combate indiferenta, egoismul, infatuarea. in cadrul grupului se pun in evidenta 
interdependenta pozitiva, responsabilitatea de grup, deprinderile specifice lucrului in grup, 
analizarea muncii depuse etc. invatarea prin descoperire se realizeaza prin invatare prin efort 
propriu, favorizand dezvoltarea aptitudinilor si intereselor, a deprinderilor de investigare, a unei 
atitudini explorative si experimentale. invatarea prin cercetare pune elevul in situatia de a actiona si 
gandi independent, invatatorul intervenind doar cand se indreapta spre o cale fara iesire. invatatorul 
organizeaza cele mai adecvate conditii didactico-metodice, iar elevul are initiativa        

Strategiile moderne pun accentul pe contactul direct cu problemele vietii, ale muncii practice, 
sunt concrete, cultiva spiritul aplicativ, experimental, incurajeaza initiativa, creativitatea, stimuleaza 
efortul de autocontrol si ajutorul reciproc. 

Activitatile extrascolare – sunt o necesitate in modelarea personalitatii copiilor in cadrul 
procesului instructiv-educativ; au un rol deosebit si sunt percepute din ce in ce mai mult ca o 
necesitate in modelarea personalitatii copiilor. Este cunoscut faptul ca personalitatea umana se 
imbogateste si se formeaza treptat, din aspecte cat mai cuprinzatoare ale lumii inconjuratoare. De 
aceea activitatea copilului nu trebuie sa se limiteze la spatiul si timpul scolar, acesta trebuie sa ia 
contact cu mediul natural si social ce presupune o gama mai larga de relatii, de comportamente. Ca 
o continuare fireasca a orelor de curs, activitatile extracurriculare pot realiza obiective prioritare ale 
procesului instructiv-educativ, cum ar fi: dobandire de cunostinte noi din diverse domenii; 
completarea si sistematizarea unor cunostinte; educarea atitudinii copilului fata de invatatura si fata 
de scoala; cultivarea respectului fata de semeni si fata de sine; educarea in spiritul dragostei fata de 
natura, fata de patrie; dezvoltarea capacitatilor creatoare ale elevilor; formarea unor deprinderi utile 
in viata de zi cu zi.  

Gama activitatilor de acest gen e foarte vasta, acestea fiind placute si accesibile varstei copiilor. 
Astfel de activitati EXTRASCOLARE,corespund intereselor si starilor emotionale ale copiilor: 
vizita la muzee, gradini botanice, zoologice, edificii de arta, la fabrici sau in locuri de munca ale 
parintilor; excursii; spectacole pentru copii; cercuri stiintifice pe obiecte; concursuri pe diferite 
teme; editarea unor reviste; serbari scolare; sezatori, datini si obiceiuri specifice anumitor locuri. 
Organizarea acestor activitati presupune un plus de efort din partea cadrului didactice care stie sa 
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respecte si anumite reguli, sa indeplineasca anumite conditii. Evaluarea se realizeaza fara catalog, 
fapt ce contribuie la sporirea starii de relaxare in comportamentul copiilor. Valentele formative ale 
acestor activitati sunt multiple: - elevii sunt pusi in situatia de a actiona, de a fi participanti directi la 
diferite situatii concrete de viata; - iau contact cu oameni diferiti cu alt comportament decat al 
invatatorului: muzeografi, actori, calugari etc.; - in cadrul concursurilor se cunosc mai bine, se 
descopera pe ei insisi; - excursia este "o lectie" in care se deschide marea carte a naturii, a istoriei 
patriei; - revistele scolare evidentiaza talentele copiilor; - serbarile scolare realizeaza 
interdisciplinaritatea, corelarea cunostintelor din mai multe domenii; dezvolta procesele intelectuale 
si trasaturile de caracter, cultiva sensibilitatea fata de frumos, educa starea de emotivitate a copiilor. 
Descoperirea talentelor, a propriilor aptitudini le ofera copiilor posibilitatea descoperirii de sine, a 
valorii personale in competitie cu valoarea celorlalti.  

 Comunicarea - la baza relatiei elev-profesor Procesul instructiv-educativ e prin excelenta unul 
de comunicare. Ca atare relatia profesor-elev trebuie sa fie una de comunicare biunivoca, un dialog 
real, sincer, deschis. Cel mai important obiectiv de atins pentru dascalul care vine in fata scolarilor 
cu gandul de a le fi de folos trebuie sa fie stabilirea relatiei optime de comunicare.  

Relatia profesor-elev trebuie regandita in termeni actuali: alti protagonisti, alte relatia 
economico-sociale, alte orizonturi de aspiratie, alte posibilitati de implinire. Din primii ani de viata 
copilul intra intr-un dialog permanent cu cei mari. El intreaba mereu si i se raspunde intr-o forma 
accesibila lui. in institutiile prescolare (camine, gradinite), copiii continua sa invete intr-un mod 
care sa le "convine" la place, fiindca e asemanator cu cel de acasa. Se comunica debordant. Micile 
interdictii nu par interdictii, ci necesitati atat de simplu acceptate. La scoala se continua 
comunicarea, dar tonul interactiunii il da educatorul. Comunicarea depinde de stilul educatorului, 
dar si de elevii ce intra in relatie cu el. Incitarea, dialogul provocat si mereu provocator trebuie sa 
caracterizeze actul de comunicare in orice activitate cu elevii. Creditarea sub aspect moral, 
afectiunea, sinceritatea, sunt usor simtite de elev, care da drumul sufletului si mintii sa zboare.  

Lectiile cu caracter practic accentuat, care obliga la observatie, la interventie personala si 
cooperare, plac si descatuseaza energiile mintale si sufletesti. O modalitate noua de a reactiona in 
sensul unei bune comunicari e ascultarea activa, prin care i-am ajutat pe copii sa-si exprime 
sentimentele. Chiar cei negativi au devenit mai prietenosi. Cel ascultat simte astfel simpatie pentru 
invatator, relatia devine mai buna, mai intima.  Ca sa formam comportamentul pe care il dorim la 
copil trebuie sa-i fim exemplu. Pentru o deschidere catre universul interior al elevilor am procedat 
astfel: - i-am tratat cu blandete (blandetea sa fie demna) - m-am inarmat cu rabdare si tact - periodic 
am invitat la dialog parintii elevilor-problema - am fost apropiata (fara a fi familiara) - am cautat sa-
mi franez pornirile impulsive - intr-un dialog i-am lasat sa se desfasoare liberi, fara incorsetari - nu 
am facut diferente intre ei - am abordat situatiile cu detasare. Adoptand un asemenea comportament, 
cred ca am reusit sa creez un climat ce implica credibilitate si care are ca efect cresterea impactului 
produs asupra elevilor. in final, subliniez faptul ca in relatiile inter-personale nimic nu trebuie 
considerat definitiv, caci asa este natura umana, intr-o cautare continua.. Educatia in familie devine 
astfel un proces de pregatire pentru viata, prin intampinarea si rezolvarea problemelor de viata.si  
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piarda 
IMPORTANȚA SERBĂRILOR  

ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE DIN GRĂDINITĂ 
 
 

PROF. SUICI RAMONA, G. P. P. FĂGET 
 
 
 
,,Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 

cățăuză a celor mai curate și mai pline de energie mlădițe.,,(D. Almaș) 
Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 

multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate: 

- serbările cu preșcolarii cu ocazia diferitelor sărbători; 
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. 

- Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, 

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
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Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor 
evenimente, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveștilor, glumelor, 
proverbelor, zicătorilor și strigăturilor unor evenimente tradiționale-copiii având posibilitatea să 
cunoască frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia 
limbii române. 

Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor. În primul rând, prin conținutul lor, 
transmit un mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună și depun eforturu susținute pentru realizarea 
unui scop comun, reușita serbării.Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor culminează 
în ziua desfășurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim.Astfel, pregătirea și 
participarea la serbări este acțiunea ăn care copilul se obișnuiește să trăiască în colectiv, să se 
debaraseze de timiditate.                 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Rolul activităților extrașcolare  
în procesul dezvoltării emoționale și educaționale a copiilor 

 
 

Liceul Tehnologic ,,Octavian Goga” 
Loc. Rozavlea, Jud. Maramureș 

Educatoare: Sularea Irina 
 
 
În ultimii ani, devine tot mai evident faptul că educaţia extracuriculară, adică cea realizată 

înafara școlii, are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte preșcolarul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună 
bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe 
copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea 
procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în 
acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. De asemenea, prin intermediul acestora se 
pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: excursiile, piesele de teatru, atelierele creative, şezătorile, spectacolele în aer 
liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia 
creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la 
ateliere de creaţie. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire 
independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi 
modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important 
ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţional la desfăşurarea acestora.  

În scopul celebrării sărbătorilor Pascale, în timpul ,,Săptămânii Altfel”,  copiii realizează diverse 
activități. Aceștia își vor demonstra aptitudinile artistice, pictând felicitări de Paști în culori alese de 
ei, în grupuri realizate de către educatoare pentru a-i determina să socializeze și cu alți colegi de 
grupă decât cei aleși de copii de obicei. Un alt joc îndrăgit de preșcolari este ,,Iepurașul”, care se 
desfășoară astfel: un copil stă în mijlocul unui cerc , înconjurat de ceilalți colegi, cu ochii închiși, în 
timp ce aceștia cântă un cântecel și ascund un iepuraș de pluș. Dacă preșcolarul din cerc nu găsește 
iepurașul ascuns, jocul se reia și același copil trebuie să stea cu ochii închiși până când găsește 
jucaria. 

Înțelegerea semnificației acestei sărbători din calendarul creștin este foarte importantă pentru 
copii, de aceea educatoarea va realiza o excursie cu aceștia la biserica din localitate și le va citi 
acestora învățături biblice pentru copii, iar mai apoi le va pune întrebări pentru verificarea 
informațiilor asimilate de preșcolari. Copiii care răspund corect la cât mai multe intrebari, vor 
incepe primii jocul de încondeiat ouă care va avea loc în ziua următoare. Această activitate de 
vopsire a ouălor de Paști are scopul de a stimula manualitatea  și exprimarea liberă a copiilor. 
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Aceștia, cu ajutorul acuarelelor vor picta simboluri reprezentative pentru ei, iar educatoarea va 
înțelege sentimentele pe care aceștia le nutresc față de acest eveniment.  

Scrierea scrisorilor pentru Iepuraș este cea care conclude acest șir de activități extrașcolare, care 
au scopul de a dezvolta cunoștințele copiilor, imaginația și spiritul artistic. Copiii sunt încurajați de 
către cadrul didactic să își exprime liber trăirile, să își manifeste talentul artistic prin pictură, să 
socializeze prin jocul de echipa și să se dezvolte intelectual prin asimilare de noi informații. 

Ceea ce trebuie să avem în vedere  este ca întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Educaţia privind mediul în activitățile nonformale 

 
 

Suman Olga Gabriela, prof. pentru învăţământul primar 
Şcoala Gimnazială Nr. 156 

 
 
 
Ce poate fi mai frumos decât să ai în jurul tău un mediu sănătos? Ce poate fi mai important 

decât să trăieşti într-o societate care protejează natura şi resursele ei? Într-un mediu curat şi 
frumos, există oameni buni al căror calm, politeţe, atenţie, răbdare, influenţează comportarea celor 
din jur şi contribuie la menţinerea echilibrului psihic. Sănătatea omului depinde de sănătatea 
mediului înconjurător. Pentru ca mediul înconjurător să fie sănătos, trebuie să-l păstrăm curat. 
Omul intervine asupra mediului natural, iar lipsa măsurilor de protejare a naturii duc la distrugerea 
acesteia. Responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, cât 
şi colectivă. 

Realităţile zilelor noastre arată că trăim în perioada celor mai mari descoperiri şi transformări 
ale civilizaţiei omeneşti, dar şi a celor mai complexe şi, uneori, cu efecte nebănuite asupra vieţii.  

Problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă. Ea a apărut odată cu primele 
colectivităţi omeneşti, căci omul, cu inteligenţa şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a mulţumit 
cu natura aşa cum era ea, ci a început să o transforme potrivit nevoilor sale. Dacă la început 
echilibrul natural nu a avut de suferit, problemele au devenit acute odată cu revoluţia industrială şi, 
în special, cu noua revoluţie tehnico-ştiinţifică. Ştiinţa şi tehnica modernă, sporind nemăsurat 
puterea omului, au ridicat, în medie, nivelul de viaţă de pretutindeni. Civilizaţia industrială şi 
progresul material au afectat însă factorii de mediu şi au dus la înrăutăţirea condiţiilor mediului 
natural. Sub impactul dezvoltării economice au fost poluate, mai mult sau mai puţin grav, solul, 
apa, aerul, au dispărut sau sunt pe cale de dispariţie multe specii de plante şi animale, iar omul este 
confruntat, la rândul său, cu diferite maladii cauzate de poluare. Aceste efecte negative sunt din ce 
în ce mai accelerate. Cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul. În 
ultimul deceniu, intervenţiile civilizaţiei au provocat mediului natural pagube mai mari decât în 
ultimul mileniu. 

Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această 
planetă funcţionează ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercursiuni 
pentru un întreg circuit, inclusiv pentru om. A început de asemenea să înţeleagă necesitatea 
adoptării unui comportament responsabil faţă de natură. 

În tonalităţi diferite, semnalele de alarmă au început să se răspândească nu numai în rândul 
oamenilor de ştiinţă, primii care le-au lansat, ci să dea de gândit organizaţiilor politice şi sociale, 
unui număr tot mai mare de cetăţeni, sensibilizaţi de urmările degradării mediului înconjurător, şi, 
mai ales, de perspectivele întunecate ce se conturează pentru înseşi destinele omenirii dacă acest 
acest proces ar fi lăsat să continue. 

Această problemă nu este indiferentă pentru noi, învăţătoarele, întrucât avem în formare 
generaţia de mâine. Sieux Seattle spunea că „pământul este mama noastră. Tot ceea ce i se 
întâmplă pământului, va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ.” 

Societatea actuală impune abordarea în şcoală a educaţiei pentru mediu, în vederea dobândirii 
de către elevi a unui comportament adecvat în ceea ce priveşte relaţiile cu mediul înconjurător. 
Problema educaţiei pentru mediu a intrat în actualitate pe măsură ce omenirea a devenit conştientă 
de necesitatea conservării şi utilizării cât mai eficiente a resurselor mediului. Prefectura 
Municipiului Bucureşti a semnat în ianuarie 2005, un protocol de colaborare cu ISMB şi cu 
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (reprezentant al Fundaţiei de Educaţie pentru Mediul 
Înconjurător la nivel naţional), protocol ce implică susţinerea şi implementarea a trei programe de 
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educaţie ecologică: „Eco-Şcoala”, „Să învăţăm despre pădure” şi „Tineri Reporteri pentru Mediul 
Înconjurător”. Dacă se doreşte un mediu curat şi sănătos trebuie investit în el de fiecare dintre noi 
şi de societate în ansamblu. Lipsa de educaţie cetăţenească duce la neglijarea mediului. 

Interdisciplinaritatea ne oferă posibilitatea de a prezenta elevilor obiecte, fenomene, într-o 
relaţie de intercondiţionare şi a-i face să înţeleagă pericolul dezechilibrului natural, determinat de 
influenţa omului. 

Analiza problemelor curente ale mediului din şcoală şi din orizontul local. Este foarte 
important ca elevii să fie implicaţi în acest proces de analiză. Se poate realiza prin discuţii, aplicare 
de chestionare, observaţii. Elevii pot observa, de exemplu, nivelul de curăţenie din şcoală, tipurile 
de deşeuri aruncate, pot verifica robinetele de apă pentru a le identifica pe cele defecte sau 
consumul de energie din timpul nopţii pentru a stabili dacă este sau nu unul raţional. 

Educaţie pentru mediu se realizează cu succes si prin proiecte educaţionale. Un exemplu, la noi 
în şcoală este Proiectul „ Micii agenţi de mediu din sectorul 6”. În cadrul proiectului am realizat 
pentru început o excursie în judeţul Gorj la peştera Muierii şi peştera Polovraci, unde elevii clasei 
a III-a B şi echipa de proiectau avut posibilitatea de a observa ecosistemul mediului specific 
acestor locuri. S-au făcut poze şi s-au adunat materiale pentru studierea  ulterioară a acestora. Tot 
în cadrul proiectului am organizat diverse activităţi în şcoală. Elevii au alcătuit referate şi 
compuneri pe următoarele teme pentru a marca zilele fixate în calendarul verde: Ziua Apei, Ziua 
Pământului, Deşeurile,Pădurea Energia şi surse de energie, Transporturile , Poluarea, Reciclarea. 
Fiecare material a fost afişat la Colţul Micii agenţi de mediu din sectorul 6.  Legat de aceste tema 
echipa a realizat postere, afişe şi  machete care să ilustreze interesul lor pentru protecţia mediului. 
De Ziua Pământului echipa a făcut fluturaşi cu mesaje ecologice pe care i-au împărţit în cartierul 
Militari şi au stat de vorbă cu oamenii în legătură cu importanţa salvării mediului înconjurător.  

Am încercat să-i implic şi-n alte proiecte cu aceeaşi temă, în cadrul şcolii, iar până acum 
rezultatele sunt pozitive: au învăţat care sunt pericolele unui mediu poluat şi ce pot ei  face pentru 
a proteja mediul din jur. 

Am realizat aceste lucruri in plan nonformal- educația ectrașcolară-prin acțiuni ce s-au 
desfășurat în spații educative aplicative pentru educația formală: familie, teatru, bibliotecă,centre 
de documentare audio-video, televiziune, vizite, internet, prin conținuturi specifice raportabile la 
conținuturile generale ale activității de formare-dezvoltare morală, intelectuală, tehnologică, 
estetică, psihifizică a personalității umane. Astfel educația extrașcolară permite implementarea 
unei noi abordări didactice, prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, participant 
activ pentru a face față situațiilor, pentru a le crea, pentru a se angaja în acțiuni, pentru a 
interacționa cu mediul social și natural. 

Prin tot ceea ce facem, educaţia pentru mediu realizată prin intermediul activităților 
extrașcolare, prin proiecte educaționale, trebuie să treacă de ceea ce cunoaştem, de totalitatea 
cunoştinţelor pe care le avem referitoare la un anumit domeniu şi să se ilustreze în comportamente, 
în faptele fiecăruia dintre noi. Educaţia pentru mediu se impune a fi inclusă ca preocupare 
importantă în asigurarea echilibrului factorilor naturali, în valorificarea raţională a resurselor 
naturale şi asigurarea unor condiţii de viaţă sănătoase şi tot mai prospere pentru generaţiile 
prezente şi viitoare.  Pentru ca Pământul să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuie 
corelate cu legile naturii. Educaţia privind mediul şi, implicit, ocrotirea mediului, nu este doar o 
problemă individuală, ci una colectivă şi necesită sprijin reciproc. De aici şi expresia „Gândeşte 
global, acţionează local!” 
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Rolul activităților extrașcolare                                                          
desfășurate în cadrul Programului “Școala Altfel”                                           

în dezvoltarea copilului prescolar 

 

Prof. inv. Prescolar Supuran Orhidea – GPP Nr. 7 Satu Mare 
 
 
Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Oricat de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţămant, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţămant şi îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.  

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum si 

stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţiile extraşcolare contribuie la 
gandirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, 
la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.  

Activitatile extracurriculare au un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, 
cu însufleţire şidăruire, la astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea 
unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor  în proiecte cat mai variate şi bogate în conţinut, 
cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  

Un cadru favorabil desfasurarii activitatilor extrascolare este programul “Scoala Altfel”. Acesta 
își propune să implice atât prescolarii  cât și cadrele didactice și părinții elevilor într-o suită de 
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, punând în valoare 
talentele și capacitățile lor în diferite domenii, stimulând participarea lor la acțiuni variate, în 
contexte nonformale,  are  ca scop implicarea copiilor, cadrelor didactice si a parintilor in activitati 
educative inedite. 

In cadrul acestui program se ofera posibilitatea  copiilor de a lua contact cu activitati la care au 
rar ocazia sa participe. Astfel de activitati ar fi: vizionari de filme, piese de teatru, vizite la expozitii, 
institutii publice, excursii, drumetii, intalniri cu personalitati din diferite domenii, pot include: 
activități culturale, activități tehnico-științifice, activități sportive, activități de educație pentru 
cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, 
implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare), activități de educație 
pentru sănătate și stil de viață sănătos, activități de educație ecologică și de protecție a mediului, 
activități de educație rutiera, PSI.  

În sprijinul derulării cu succes a acţiunilor în cadrul programului, grădiniţele incheie , o serie de 
parteneriate: cu familia, cu instituţii de cultură şi învăţământ, ONG-uri şi organizaţii responsabile cu 
ordinea şi activitatea publică şi care sunt direct implicate în protecţia şi asigurarea securităţii 
copiilor, în formarea unor comportamente sociale adecvate. 

Aceste activitati  ofera  copiilor ocazia de a veni în contact direct cu mediul social, de însuşire a 
cunoştinţelor şi  de dezvoltare a abilităţilor, prin derularea unor activităţi într-un context non-
formal, context în care atât cadrele didactice, cât şi copiii sunt mai receptivi şi mai deschişi.  

Activităţile organizate în această săptămână sunt  atractive şi relaxante,  aduc multa voie bună 
pe chipurile copiilor, iar aceştia  participa  activ. Temele zilnice trezesc  şi menţin  interesul tuturor 
copiilor, atât prin modul de organizare. 
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Prin activităţile desfăşurate se urmareste obtinerea  de noi informaţii, formarea de noi 
deprinderi, abilităţi de viaţă, prin activităţi şi parteneriate cu comunitatea locala, în condiţii optime 
şi plăcute, activităţi care trezesc interesul copiilor şi dorinţa lor de participare, de integrare şi 
deschiderea spre noutate şi spre însuşirea de cunoştinţe şi abilităţi, precum şi dezvoltarea lor.  

O educaţie eficientă, diversificată, în pas cu schimbările active şi rapide ale societăţii se 
realizează optim, armonios şi atractiv prin colaborarea mediilor educative în care copilul trăieşte, 
şcoala-familia şi comunitatea. Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptand o atitudine 
creatoare atat în modul de realizare a activităţii, cat şi în relaţiile cu prescolarii, 
asigurand astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Despre primii ani de viata si copilarie 
 
 

Educatoare Susanu Iuliana Alina 
Gradinita cu P. P. Nr. 1 Focsani Vrancea 

 
 

Copiii sunt comorile noastre. Exista, insa, momente cand dorintele lor intra in contradictie cu 
dorintele noastre, cu regulile pe care le respectam sau cu ceea ce percepem a fi normele morale. 
Atunci incep adevaratele provocari ale parintilor. 

Am selectat  mai multe citate scrise pe parcursul timpului de autori si persoane celebre, 
oferindu-va in acest fel cateva „pastile” ce prezinta  o perspectiva detasata asupra lucrurilor. 

„Copiii nu-si amintesc ceea ce incerci sa-i inveti. Ei isi amintesc ceea ce esti.” Jim Henson 

„Jocul este forma cea mai inalta a cercetarii.”Albert Einstein 

„Copiii sunt ca cimentul proaspat. Orice cade pe ei ii marcheaza.” Dr. Hiam Ginnot 

„Copiii trebuie invatati cum sa gandeasca, nu ce sa gandeasca.” Margaret Mead 

„O persoana este o persoana, indiferent cat de mica este.” Dr. Seuss 

„Cel mai bun lucru pe care poti sa-l cheltuiesti pentru copiii tai este timpul tau.” Louise Hart 

„Adultul nu stie ca, pana si in chestiunea cea mai dificila, copilul ii poate da un sfat util.” 
Feodor Mihailovici Dostoievski 

„Daca esti parinte, deschide-i copilului usile catre directii necunoscute pe care sa le poata 
explora. Nu fa sa-i fie frica de necunoscut, acorda-i sustinere.” Osho 

„Atunci cand parintii fac prea multe pentru copiii lor, copiii nu vor face multe pentru ei insisi.” 
Elbert Hubbard 

„In fiecare zi a vietii noastre, facem depozite in bancile de memorie ale copiilor nostri.” Charles 
R. Swindoll 

„Nu sta dupa usa atunci cand copilul plange avand o singura dorinta, cea de a te atinge. Mergi la 
copilul tau. Du-te la el de milioane de ori. Dovedeste-i ca poate avea incredere in oameni, ca poate 
avea incredere in mediu, ca traim intr-un univers inofensiv.” Peggy O’Mara 

„Atunci cand o persoana este pedepsita pentru sinceritatea sa, ea incepe sa invete sa minta.” 
Shannon L. Alder 

„Pe masura ce cresc, copiii pot uita ceea ce le-ai spus, dar nu vor uita felul in care i-ai facut sa 
se simta.” Kevin Heath 

„Prezenta linistita a adultului va avea o influenta mai puternica asupra copilului decat ar putea 
avea vreodata tipetele.” Laura Markham 
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„Copiii nu sunt carti de colorat. Nu trebuie sa-i umpli cu culorile tale preferate.”Khaled 
Hosseini 

„Nu exista niciun alt efort mai radical si cu potential mai mare de a salva lumea decat 
transformarea modului in care ne crestem copiii.” Marianne Williamson 

„Ne facem griji in legatura cu ce va ajunge copilul maine, insa uitam ca el este cineva astazi.” 
Stacia Tauscher 

„Fiecare copil este un artist. Problema este cum sa ramana un artist si dupa ce creste.” Pablo 
Picasso 

„Atunci cand esti liber, te poti juca, iar cand te joci, devii liber.” Heidi Kaduson 

„Un copil poate oricand sa-l invete pe adult trei lucruri: cum sa fie multumit fara motiv, cum sa 
nu stea locului niciodata si cum sa ceara cu insistenta ceea ce isi doreste.” Paulo Coelho 

„Copiii sunt ca oglinda: fac tot ce vad si ce aud. Fii o reflexie buna pentru ei.” Kevin Heath 

„Copilul este ca o oglinda care te ameteste putin. Sau ca o fereastra. Totdeauna copilul te 
intimideaza ca si cand stie el ce stie. Nu te inseli, pentru ca spiritul lui este puternic, inainte ca tu sa-
l pipernicesti.” Antoine de Saint-Exupery 

„Copilul tau va deveni ceea ce esti tu. Devino ceea ce vrei ca el sa devina.” David Bly 

„Copiii invata ceea ce traiesc.” Dorothy Law Neite 

„Daca un copil traieste intr-un spirit de acceptare si prietenie, el invata sa gaseasca iubirea 
pretutindeni.” Dorothy Law Neite 

„Cea mai sigura cale spre inima unui copil este sa petreci timp cu el.” Kevin Heath 

„Copiii nu sunt singurii care cresc. Si parintii cresc. Tot asa cum noi ne privim copiii, sa vedem 
ce fac cu vietile lor, tot asa ne privesc si ei pe noi, sa vada ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot 
spune copiilor mei sa ajunga pana la stele. Tot ce pot face este ca eu sa ma intind spre ele.” Joyce 
Maynard 

„Ti-e teama ca isi petrece primii ani din viata facand nimic. Ce? Sa fii fericit inseamna nimic? E 
nimic sa te joci si sa alergi cat e ziua de lunga? Niciodata in viata lui nu va mai fi atat de 
ocupat.”Jean-Jacques Rousseau 

„A iubi un copil nu inseamna sa ii faci toate capriciile; a-l iubi consta in a scoate tot ce este mai 
bun in el si a-l invata sa iubeasca dificultatile.” Nadia Boulanger 

„Copiii au nevoie mai mult de modele decat de critici.” Carolyn Coats 

„Exista copii jucandu-se pe strada care ar putea sa imi rezolve unele din cele mai complicate 
probleme ale mele de fizica, intrucat ei poseda o perceptie senzoriala simpla pe care eu am pierdut-
o demult.” Robert Oppenheimer 
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„Stii tu ce inseamna sa fii copil? Inseamna sa crezi in dragoste, sa crezi in frumusete, sa crezi in 
credinta. Inseamna sa fii atat de mic incat spiridusii sa ajunga sa-ti sopteasca la ureche.”Francis 
Thompson 

„Copilul nu datoreaza parintilor viata, ci cresterea.”Nicolae Iorga 
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Rolul activitǎţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 
 

Prof. Susanu Mǎdǎlina-Georgiana 
Şcoala Gimnazialǎ „Vasile Şeicaru”, 

Com. Oancea, jud. Galaţi 
 
 
Activitățile extracurriculare se referă la totalitatea activităților educative organizate și planificate 

în instituțiile de învățământ sau în alte organizații cu scop educațional, dar mai puțin riguroase decât 
cele formale și desfășurate în afara incidenței programelor școlare, conduse de persoane calificate 
cu scopul completării formării personalității elevului asigurată de educația formală sau dezvoltării 
altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia.  

 
Acestea vizează de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-

învățare. Ele reprezintă un element prioritar în politicile educaționale întrucât au un impact pozitiv 
asupra dezvoltării personalității tânărului, asupra performanțelor școlare și asupra integrării sociale 
în general. 

 
Activitățile extrașcolare organizate în scopul lărgirii orizontului de cunoaștere al copiilor oferă 

acestora posibilitatea de a aplica și verifica în practică, prin diverse modalități, cunoștințele 
dobândite, de a stabili noi corelații între cunoștințele însușite din diverse domenii ale cunoașterii, 
facilitȃnd înțelegerea. Îmbogățirea și temeinicia cunoștințelor se realizează atât prin contactul 
elevului cu cartea, cât și în cadrul efectuării unor experiențe, în natură, unde acesta își poate 
exprima liber ideile și opiniile fără să fie îngrădit de cadrul formal al școlii.  

 
Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 

descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. 

 
Prin activitățile extrașcolare se urmărește formarea intereselor de cunoaștere, a motivației 

sociale a cunoașterii, a socializării copilului cu ceilalți și integrării în grupul de elevi. Organizarea 
unor jocuri sau competiții care se bazează pe cunoștințele elevilor asimilate în procesul instructiv-
educativ, le stimulează dorința de a-și însuși cât mai multe cunoștințe, din surse cât mai variate. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitatea educativă 
extrașcolară are nevoie de adaptare la cerințele individuale, ale tuturor copiilor, la interesele de 
cunoaștere și la potențialul lor. 

 
Elevii doresc să facă excursii, drumeții, să ia parte la jocuri de mișcare, muzicale, să vizioneze 

piese de teatru, spectacole pentru copii. Motivația preferințelor copiilor pentru aceste forme de 
activitate are la bază plăcerea şi bucuria pe care ei le trăiesc în cadrul lor, satisfacerea nevoii de a 
ști, de a interacționa și de a se afirma în colectiv.  

 
Activitățile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă și creativă trebuie să 

asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, libertatea de exprimare a cunoștințelor, 
gândurilor. Prin activitățile extrașcolare se promovează învățarea prin cooperare, elevii 
interacționează între ei, iar această formă de învățare se bazează pe sprijin reciproc.   
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Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începand de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din 
natura. Prin astfel de activități se dezvoltă și corectează modalitatea de socializare a elevului. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Drăghinescu, D., Socializare și cooperare în activitățile școlare și extrașcolare, Editura Irco 

Script, 2006, Drobeta-Turnu-Severin; 
2. Ionescu, D., Popescu, R., Activități extrașcolare în ruralul românesc, Editura Universitară, 

2011, București 
3. Stoica, Marin – Pedagogie şi psihologie, Editura Gheorghe Alexandru, 2002 
 
 
  

2004



 

PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 
 „ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL„ 
 
 

Prof. ȘUȘU ADRIANA - AUGUSTINA 
Școala Gimnazială „Episcop Doctor Partenie Ciopron„-Păltiniș, 

 
 
Activitățile extrașcolare au un rol complementar față de activitățile didactice, urmărind lărgirea  

și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ, precum și valorificarea și dezvoltarea 
intereselor și aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă și atractivă a timpului liber a elevilor, 
toate aceste activități desfășurânsu-se sub îndrumarea profesorului. 

Ca activități complementare, acestea prezintă unele particularități ce se referă la participarea 
elevilor, la conținutul și durata lor, la formele de organizare și metodele folosite, la evaluarea 
rezultatelor. 

Participarea elevilor este facultativă, profesorul putând interveni însă prin dirijare sugestivă 
pentru antrenarea elevilor la unele din aceste activități. Conținutul activităților extrașcolare  se 
fixează în funcție  de dorințele și preferințele elevilor, de condițiile și posibilitățile de realizare. 
Formele de organizare sunt mult mai elastice, ingenioase și cu caracter recreativ. Se oferă în acest 
fel câmp deschis manifestării spiritului de inițiativă din partea elevilor. 

Pentru evaluarea rezultatelor se folosesc alte modalități decât  în cadrul lecției. Ceea ce 
predomină este forma aprobării prin laudă, participările la expoziții, popularizare și evidențiere. 

Cele mai reprezentative activități extrașcolare sunt: 
*Cercurile de elevi 
Se organizează  în vederea aprofundării pregătirii elevilor, dezvoltării aptitudinilor, pasiunii și 

deprinderilor de muncă independentă pentru studiu și cunoaștere, a interesului elevilor pentru 
diferite domenii și exprimării creativității. Profilul lor diferă în funcție de  tematică, obiective, 
finalități și de condițiile geografice în care funcționează școala. Ele se constituie la nivelul clasei 
sau pe grupe de clase, frecventarea fiind facultativă.  

 
*Consultațiile și meditațiile 
 
Consultațiile sunt acele forme de organizare  menite să aprofundeze conținuturi  pe care elevii  

urmează să și le însușească pentru  diferite concursuri, completarea unor cunoștințe, corectarea unor 
greșeli de înțelegere, recuperearea unor cunoștințe neînțelese sau neînsușite la timp. Profesorul 
trebuie să depisteze, în acest sens, insuficiențele, să stabilească tematica ce se va aborda la fiecare 
consultație, modul de organizare și desfășurare, momentul și durata acesteia. 

Meditațiile  se organizează  în vederea sprijinirii elevilor care întâmpină greutăți în activitatea 
de învățare. Ele pot fi organizare la cererea elevilor sau a profesorului, pot fi individuale sau pe 
grupe de elevi. Scopul meditațiilor este de a recupera rămânerile în urmă prin completarea și 
întregirea cunoștințelor elevilor și a unor capacități operaționale indispensabile învățării ulterioare.    

  
  *Excursiile și vizitele  
 
Prin conținutul lor se deosebesc  de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau 

școlii, cu participare benevolă, ele urmăresc  lărgirea orizontului de cunoștințe, îmbogățirea 
experienței de viață a elevilor, familiarizarea elevilor cu frumusețile naturale ale țării noastre, 
asigurarea unor ocazii de recreere și destindere.  
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*Manifestările cultural –artistice / sportive 
 
Aceste activități complementare stimulează valori, aptitudini, dezvoltă vocația, talentul, 

încurajând competiția, asumarea de responsabilități, elevii cultivându-și dragostea pentru frumos. În 
această categorie pot fi incluse activități cum ar fi serbările școlare, vizionările de spectacole și 
filme, carnavalurile, întâlnirile cu personalități și oameni de știință și cultură. 

    
Activitățile extrașcolare au un rol foarte important în formarea personalității elevilor,  

contribuind  și la completarea procesului de învățare. 
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Excursia scolară - modalitate de integrare socială şi cuturală 

 
 
 

Prof. înv. primar Şuteu Laura 
Şc. Gimn. Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu"-Constanţa 

 
 
 
 
Una dintre activităţile extracurriculare ce se poate desfăşura cu colectivul clasei de elevi este 

excursia în afara localităţii de resedinţă, având ca obiectiv vizitarea de muzee, obiective turistice, 
istorice etc. 

 
Prin intermediul acestor activităţi, elevii intră în contact cu informaţii din mai multe domenii, 

care, daca ar fi fost predate în cadrul unor ore în sala de clasă, nu ar fi prezentat un interes sporit. 
Excursia  reprezintă pentru copii în primul rând o aventură ce alternează momente de recreere cu 
cele de cunoaştere şi de aceea învăţarea se produce cu uşurinţă.  

 
În cadrul programului „Şcoala altfel", alături de colectivul clasei a III-a, am organizat o excursie 

la Bucureşti, având ca obiectiv vizitarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa şi 
Orăşelul Cunoaşterii.  

 
O parte din elevi provin din medii sociale defavorizate, neputând să meargă cu familia în astfel 

de deplasări în afara localităţii, cu scopul de a vizita obiective culturale.  
 
Alături de informaţiile ştiinţifice de care au beneficiat, copiii au învăţat cum trebuie să se 

comporte în cadrul vizitării muzeului, au căutat informaţii pe ecranele digitale, au adresat întrebări 
şi au făcut legături între informaţiile cunoscute şi cele aflate în acel moment. 

 
Această activitate a avut un impact emoţional şi cultural important, a stârnit curiozitatea 

specifică vârstei, a motivat elevii în efortul  de a depăşi momentele de oboseală.  
 
Totodata s-a produs  deschiderea către activităţi culturale şi  integrarea acestor elevi în societate, 

dându-le aripi pentru alte initiaţive de acest gen. Părinţii au fost încântaţi şi mândri de copii ca 
participanţi la excursie. 

 
Prin activităţile extracurriculare, şcoala îşi atinge obiectivele de integrare culturală şi socială a 

elevilor predispuşi la abandon şcolar timpuriu, previne discriminarea. 
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Rolul activităţilor extrașcolare în procesul educațional 

 

Întocmit, prof. Szabó Enikő                                                               
Școala Gimnazială „Gábor Áron”,                                                        

județul Covasna, localitatea Chichiș 

 

Activităţile extrașcolare au un rol important în formarea personalităţii elevilor. Ele sunt necesare şi 
utile deoarece promovează un „învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi acţionale, cunoştinţe 
fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate”.  

Activităţile extrașcolare se desfășoară, de obicei, în afara programului școlar și cuprind activităţi care 
pot fi organizate la inițiativa școlii, sub forma unor parteneriate cu familiile elevilor, cu comunitatea 
locală, cu anumite instituții etc. Școala, având rolul de organizator, coordonează și supraveghează 
desfășurarea  activităților, dar și asigură un climat favorabil pentru ca aceste activități să fie unele reușite, 
de calitate. 

Existenţa unor activităţi care implică relaţia cu obiectivele curriculare este materializată, în cadrul 
disciplinei Limba și literatura română, prin ateliere  de lectură și creație, vizite la muzee, case memoriale, 
cercuri literare etc. Obiectivele curriculare constituie o prioritate a învăţământului la toate nivelurile şi 
tipurile, iar utilitatea activităţilor extracurriculare este dată de felul în care acestea susţin şi corelează 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor.  

Desfăşurate într-un cadru organizat, activităţile extrașcolare pot susţine direct curriculum-ul, prin 
folosirea abilităţilor şi deprinderilor dobândite la clasă sau pot fi doar activităţi compensatoare pe care 
elevii în activitatea la clasă nu le pot aborda decât parţial.  

Aspectele  pozitive ale activităților extrașcolare sunt:   

 Sunt organizate în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor; 
 Îmbunătăţesc interacţiunea cu cei din jur, bazată pe relaţii de colegialitate, prietenie, 

întrajutorare; 
 Oferă libertatea în exprimare; 
 Dezvoltă intereselor, abilităţile şi talentelor copiilor; 
 Dezvoltă spiritului de competiţie în rândul participanților; 
 Previn abandonului şcolar şi îmbunătăţesc frecvenţa la clasă a elevilor; 
 Evaluarea rezultatelor obținute se realizează prin laudă şi încurajare; 

Educaţia extrașcolară îndeplineşte patru funcţii specifice: 

 Funcţia de petrecere a timpului liber prin organizarea de activităţi educative, utile şi 
formative; 
 Funcţia social-integrativă prin consolidarea relaţiilor interpersonale şi de cooperare; 
 Funcţia formativă de realizare pe plan cognitiv şi operaţional a valorilor morale, spirituale şi 

etice; 
 Funcţia vocaţională prin care elevii îşi descoperă şi dezvoltă aptitudinile. 
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Alături de principiile existente in procesul educaţiei permanente se pot adăuga şi principiile 
activităţilor extrașcolare: 

 Principiul accesului tuturor elevilor care constă în dreptul de participare a acestora la 
desfăşurarea acestor activităţi înlăturând discriminarea şi promovând egalitatea de şanse. 
 Principiul disponibilităţii care vizează cadrele didactice referindu-se la disponibilitatea 

acestora de a răspunde la cerinţele elevilor în funcţie de particularităţile de vârstă, dar şi de 
personalitatea acestora. 
 Principiul abordării pedagogice holistice care cuprinde stabilirea de obiective complementare 

celor din curricula obligatorie, copilul fiind apreciat din punct de vedere cognitiv, afectiv-emoţional, 
dar şi din punct de vedere al personalităţii sale implicând temperamentul, atitudinea, aptitudini, 
creativitate, imaginea de sine, stima de sine. 
 Principiul participării active a elevului, acest principiu consideră copilul / elevul ca „fiind 

subiect al propriului său proces de devenire și de formare a personalității sale”. Cadrul didactic are 
rolul de a sprijini elevul pe drumul propriei sale formări. Elevul „este impulsionat în activitatea de 
învățare de anumite mobiluri interne, de anumiți factori non-intelectuali cum ar fi diverse categorii de 
motive (trebuințele, intențiile, valențele), stările afective, nivelul de aspirații, atitudini, interese, etc.” . 
 Principiul coerenţei bazat pe organizarea unor activităţi de formare şi dezvoltare a unor 

capacităţi,atitudini ,cunoştinţe pe care le pot valorifica şi mai târziu în viaţă. 
 Principiul diversităţii şi al alegerii bazat pe selectarea unor activităţi care să le satisfacă 

nevoile culturale, etnice, tematice, etc. 
 Principiul securităţii care se referă la siguranţa şi securitatea  organizării activităţilor astfel 

încât elevul să nu fie expus unor pericole care să-i afecteze integritatea fizică sau psihică a acestuia 
 Principiul evaluării bazat pe evaluare transparentă, democratică şi participativă 
 Principiul parteneriatului puternic şi egal care cuprinde activităţi de parteneriat naţionale, 

locale bazate pe schimburi de experienţă care sunt foarte benefice pentru elevi 

Activităţile extrașcolare au un rol foarte important în procesul de învăţământ, contribuind la 
formarea şi dezvoltarea caracterului copiilor încă din grădiniţă şi clasele primare, dar şi la completarea 
şi dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor acestora prin organizarea plăcută şi raţională a timpului 
liber. 

_______________________________________________________________________________________ 

2  I. Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, 2000, p.346. 
3  I. Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, 2000, p. 347. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. înv. primar: Szalai Erzsébet-Ildikó 
Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
Maria Montessori  

Copiilor le place să învețe și o fac constant atâta vreme cât conținutul a ceea ce învață răspund 
nevoilor, scopurilor și intereselor lor.  

Unul dintre cei mai importanți factori ai dezvoltării umane este că toate sectoarele educației – 
fizic, social, emoțional și cognitiv – trebuie să se armonizeze. 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, ci 
și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, activitățile cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. 

Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de 
învățământ, vizionarea de spectacole de teatru,  activități artistice, cluburi tematice, activități 
sportive, activități legate de protecția mediului etc.  

Activităţile extracurriculare trebuie să pună în valoare responsabilitatea individuală şi în grup, 
socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism, realizarea de sine prin independenţă. 

 Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Incepând de la cea mai fragedă vârsta, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 
contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala 
cu viaţa. Importanța jocului constă în faptul că facilitează procesul de asimilare, fixarea și 
consolidare a cunoștințelor.  

Datorită caracterul său formative, jocul influențează dezvoltarea personalității elevilor. Prin joc 
copilul își îmbogățește viața afectivă și în același timp dobândește în mod progresiv capacitatea de 
a-și stăpâni emoțiile. El învață să reacționeze sincer, pozitiv sau negative, față de ceea ce este bun, 
frumos, moral și față de ceea ce e rău, immoral.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative.  

Participarea la activitățile exrascolară se lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu 
noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. 
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Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor. 
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,,Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce ai învățat în școală,, Albert Einstein 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei 
şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în 
general, cu rol de „curriculum suplimentar”. Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în 
sfera educaţiei nonformale, la care pot participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au 
scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină 
şi creştere a încrederii în sine. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în 
sistemele formale de educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului 
alternative la educaţia şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. 

 Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se 
exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar 
problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă 
importanţă. 

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 
în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes 3  ştiinţific sau comunitar, vizite 
la alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc. 

 Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 
extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru 
care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 
permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în 
activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul 
acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prinprocesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative dexercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber alcopilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 
tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 
responsabilitaţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrative ţntre componenţa cognitivă şi 
cea comportamentală. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.  
Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumulareade cunoştinţe, chiar dacă necesită un 

efort suplimentar. Copiilor li sedezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dândposibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii seautodisciplinează, prin faptul că în asemenea 
activităţi se supun de bună lor, voie reguliasumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă.. 
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Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de dascăl, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator deabordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi . 

Este vital ca activitățile extracurriculare eliberate de constrângerile programei şcolare să se 
ghideze după principiile interdisciplinarității pentru a contribui în mod real la formarea deplină a 
personalităţii elevilor şi la pregătirea lor pentru viaţă. 

Experienţele trăite de elevi în afara lecţiilor au nu numai un caracter cognitiv ci şi moral-afectiv 
şi estetic. Integrarea acestor experiente presupune o îmbogăţire a culturii etice si estetice şi a 
noastră, cadrelor didactice. Ca activităţi complementare, cele extracurriculare, prezintă unele 
particularităţi ce se refera la participarea elevilor, la conţinutul și durata lor, la formele de 
organizare și metodele folosite. 
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“Orice educație este autoeducație, iar noi, ca dascăli și educatori, creăm de fapt doar contextul 
în care copilul se autoeducă. Trebuie să realizăm contextul optim, pentru ca, prin noi, copilul să se 
educe singur, așa cum trebuie să se educe el prin propriul său destin lăuntric.” Rudolf Steiner 

Pe lângă activități obligatorii, procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă 
didactică complementară.. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se desfăşoară sub 
îndrumarea educatoarelor. Activităţile extracurriculare  sunt activități educative mai puțin riguroase 
decât cele formale.  

Activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţa noastră au avut un caracter creativ, atractiv, 
preşcolarii participând într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire, copiii au 
avut teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă,  participarea este liber consimţită, 
necondiţionată, Aceste activități sunt caracterizate de optimism şi umor, contribuie la dezvoltarea 
armonioasă a copiilor. 

Am făcut un interviu în rândul părinților referitor la activitățile extracurriculare. Atașez câteva 
păreri: “Este nevoie de activități extracurriculare, deoarece curriculumul învățământului național 
din ziua de azi nu dă suficiente posibilități pentru abordarea temelor atât din punct de vedere pracic, 
cât și din punt de vedere științific. Numărul de ore din cadrul curriculumului nu este suficient de 
exemplu pentru organizarea excursiilor, drumețiilor tematice. Dacă educatoarea vrea, ca tema 
respectivă să fie mai accentuat centrat pe copil, atunci are nevoie de activități extracurriculare , ca 
tema respectivă să fie abordat atât din punct de vedere practic cât și științific. Faptul, că copii învață 
mai bine și mai eficient prin experimentare, atingere, a fost dovedit de mult, iar prin aceste activități 
astfel de modalități de învățare pot fi aduse în prim- plan. Obiectivul acestor activități este să 
dezvolte personalitatea copiilor în totalitate, din mai multe puncte de vedere, asigură mai multe 
posibilități de educare, iar prin aceste metode poate să fie îmbogățit fantezia copiilor, și dă 
posibilități de dezvoltare a aptitudinilor, abilităților și a competențelor.” (B.K.) 

 “Activităţiile extracurriculare – spectacolele, vizitele, excursiile, drumeţiile – au un impact 
pozitiv asupra dezvoltării psihologice, dezvoltării întregii personalităţi. La aceste activităţi copilul 
participă mai activ şi entuziasmat. Prin ele se dezvoltă abilităţile şi competenţele sociale, de 
comunicare. Activităţile la care paticipă şi părinţii ajută în creşterea încrederii în forţele proprii, a 
stimei de sine, ajută în crearea unei stări sufleteşti mai bune.” (B.T.I.) 

„După opinia mea, activitățile extracurriculare au un impact pozitiv asupra copiilor. Cu ajutorul 
acestor activități, copiii își îmbogățesc cunoștințele și își dezvoltă personalitatea fără să-și dea 
seama că învață. Aceste activități dezvoltă competențele copiilor și crează o bună dispoziție, 
satisfacție și copiii participă cu însuflețire și dăruire. Prin activitățile extracurriculare, copilul este 
pus în situații diferite de experimentare, el poate să vadă, să audă, să descopere, și să se înşele, 
astfel întărindu-și forțele și dezvoltându-și deprinderile. Astfel de activități sunt foarte importante 
pentru că stimulează exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, încurajează iniţiativele 
copilului, ingeniozitatea şi curiozitatea, și favorizează stabilirea unor relaţii de prietenie, întăresc 
spiritul de solidaritate.” (Sz.I.) 

“Aceste activități: -duc la îmbogățirea cunoștințelor despre mediul înconjurător (excursii, 
drumeții) 

-Ajută dezvoltarea interesului pentru lumea înconjurătoare (muzee, expoziții) 
-Lărgește universul cunoașterii privind igiena corporală și alimentația sănătoasă (întâlniri) 
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-Ajută la o creștere a socializării și închegarea relațiilor sociale (vizite, întâlniri, vizionări de 
film, de teatru de păpuși) 

-Crește spiritul de întrajutorare și de observație (excursii, călătorii mai scurte)” (B.Gy.) 
     La vârsta preşcolară prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă. 

Rolul educatoarei  este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a organiza 
activităţi educative stimulative. 

Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea 
vocabularului activ, a socializării și la stimularea dezvoltării bio-psiho-sociale a celor mici; astfel 
copiii au ocazia de a reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul 
activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea 
limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc. În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare 
are un caracter colectiv care conduce la sudarea legăturii dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup 
și să aparţină unui grup. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, 
preşcolarii dobândesc o mare cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului 
în diferite context. În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a 
învăţat să admire natura  va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare admirator al 
animalelor manifestând afecţiune faţă de ele. 

Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 
anumite obiective ce inspiră şi provoacă copilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru 
cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a copilului, 
cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
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Școala Gimnazială „Serafim Duicu”, Tg.- Mureș, jud. Mureș 
 
 
 
 Argumente: 
 
 Este o nevoie socială, ca școala să asigure pentru copii și prin activități extrașcolare activități 

utile pentru dezvoltarea personalității. 
 Dezvoltarea abilităților, capacităților, competențelor este o necesitate actuală mai ales la 

copii cu cerințe educaționale specifice. 
 Se promovează integrarea socială prin aceste activități. 
Sarcinile activităților extrașcolare: 
 Crearea unei atmosfere de siguranță, unde copii să aibă posibilitatea să se exprime, să fie 

binedispuși. 
 Dezvoltarea personalității copilului/ elevului, sporind încrederea în sine 
 Oferirea posibilității de a trăi sentimentul de succes, acest lucru este mai greu de realizat în 

cadrul orelor de curs. 
 Sensibilizarea elevilor față de diversitate, promovarea toleranței, a acceptării. 
 Dezvoltarea abilităților de comunicare, cu care se urmărește integrarea copiilor în viața 

socială. 
Condițiile unei activități extrașcolare cu succes: 
 Obiectual: prezența echipamentelor specifice adecvate activităților, disponibilitatea spațiilor 

necesare. 
 Personal: personalitatea deschisă și competența pedagogului. 
 Social: -infrastructura existentă care ajută în alegerea variată a scenelor activității (terenuri 

de joacă, parcuri, spații verzi, locuri de drumeție, etc.) 
                  -motivația elevului în a profita de oportunitatea oferită. 
 Domeniile activității extrașcolare:  
o Cercurile profesionale care ajută la dobândirea cunoștințelor și satisface curiozitățile 

individuale 
o Evenimentele comunității care pot fi legate de tradițiile școlare și se bazează pe valorile 

comunității. 
 
Anexe: poze despre activitățile extrașcolare efectuate până acum 
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Carnaval cu voie bună! 

    
     Crăciunul, aprinde lumini fermecate!        A sosit Moș Nicolae cu daruri multe și frumoase! 
 

          
 
 

 
            La „Târgul de Crăciun”                                      La Brutărie facem torturi dulce 

 
La expoziția de pictură păstrăm tradiția de stropit pe fete- Paști 

 
 

                                                      
                                         La „Festivalul dansurilor, cântecelor și obiceiurilor populare”            
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Șchioapa Alisa Maria 
 
 
Activitatea extraşcolară ocupă un rol imporatnt în ansamblul influenţelor educative în 

gradinita. Ea lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de 
cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a 
grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare 
aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi 
lărgindu-le orizontul artistic. 

Dintre activităţile desfăşurate în afara şcolii(extraşcolare), amintim: excursii şi vizite didactice; 
activităţi cultural – distractive; vizionări de spectacole, filme tematice;  tabere naţionale, judeţene, 
de documentare şi creaţie; manifestări cultural – educative în biblioteci, muzee, case ale tineretului; 
excursii şi drumeţii; emisiuni radio şi TV etc.  

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate 
deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

În cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii copiii-elevii pot cunoaște diferite localități ale 
țării, pot cunoaște realizările semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, 
au trăit și au creat opere de artă. De asemenea, ei îşi pot dezvolta afecţiunea faţă de natură, faţă 
animale şi plante. Copiii / elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură 
cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a 
drumețiilor copiii / elevii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în 
cadrul activităților de educație plastică și cunoașterea mediului, iar materialele pe care le adună, pot 
fi folosite la abilități practice, în diverse teme de creație. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobândite la 
diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posisilitatea de a se implica activ în 
propriul proces de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posisilitatea de a-şi 
susţine în mod public opiniile. Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai 
realităţii, se simt responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia unor norme. Dezvoltându-și gustul pentru 
descoperirea adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor învaţă cum să iubească şi să respecte natura 
în ansamblul ei. 

Excursiile oferă copiilor oportunități și experiențe suplimentare de învățare în afara mediului 
educațional standard. Copiii de toate vârstele sunt expuși la o varietate de instituții culturale și 
sociale care sporesc diferite aspecte ale dezvoltării lor, le implică în comunitatea lor și își cultivă 
înțelegerea ideilor noi. 

Mediul în care un copil își petrece timpul, joacă un rol major în dezvoltarea 
creierului. Experiențele lor creează conexiuni sinaptice care construiesc structuri cognitive, sociale 
și emoționale, care vor servi drept temelie pentru progresul lor în viață. Deoarece cele mai multe 
dintre aceste experiențe provin din mediul înconjurător, este esențial să se ofere interacțiuni de 
calitate care îngrijește și perfecționează acest proces.  

Excursiile oferă divertisment copiilor. Acestea servesc adesea ca un motivator puternic pentru 
copii, agitând entuziasmul pe măsură ce călătoria se apropie. Ruperea de la rutină oferă copiilor o 
reîmprospătare care i-ar face să fie mai concentrați când se întorc în sala de clasă. Învățarea și 
distracția fac o combinație excelentă. Excursiile sunt considerate distractive, dar copiii învață din 
ele, cu voia sau fără voia lor. 

De obicei, excursiile necesită o planificare și coordonare semnificativă pentru cadrele didactice 
și administrator, însă copiii o văd ca o zi liberă din afara sălii de clasă. Școala efectuează excursii și 
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în timpul verii pentru copiii de toate vârstele care vizitează diferite locații, ajutând copiii să înceapă 
să aprecieze diversitatea culturală și moștenirea pe care le oferă lumea noastră și sprijinind dorința 
lor de a consuma informații din mediul înconjurător.              

Excursiile oferă experiențe în afara "cutiilor" proverbiale de numerotare și alfabetizare. Astfel, 
copiii trăiesc o experiență educațională pe care nu ar fi putut să o aibă în sala de clasă. 

Activităţile extrșcolare au menirea de a valorifica timpul liber al copiilor într-un mod plăcut şi 
util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extrașcolare 
obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente 
recreative. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

SĂNĂTATEA ÎNCEPE CU SPORTUL 
Mens sana in corpore sano! 

 
 

Prof. Șeitan Radu Alexandru, 
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Timișoara 

 
 
Argument 
Ca profesor, mai ales ca profesor de educație fizică și sport, nu aș putea să nu susțin mișcarea, 

sportul, jocul în aer liber - asta dacă vorbin despre copii- sau  elevi de orice vârstă. Starea de 
sănătate, confort și de bine din punct de vedere fiziologic, dar și moral sau psihic, a unui om 
depinde de câțiva factori precum: alimentație, mișcare, igienă, odihnă. 

Fiecare om alege să fie sănătos sau nu. Adică, cu cât alimentația este mai corectă, cu cât suntem 
mai activi și mai puțin sedentari, cu cât ne păstrăm atât igiena corporală, cât și a spațiilor în care 
trăim sau pe care le frecventăm, cu cât stabilim un echilibru între odihnă și efortul atât de natură 
fizică, dar și intelectuală, cu atât starea noastră de sănătate se menține la cote maxime. 

Ori, dacă suntem sedentari, dacă alimentele pe care le consumăm nu sunt sănătoase și nu ne 
asigură aportul zilnic de vitamine și minerale de care corpul uman are nevoie, dacă nu respectăm 
regulile de igienă atât alimentară, corporală, dar și spațială, dacă nu stabilim un echilibru între 
timpul alocat pentru odihnă și muncim prea mult, spere exemplu, ei bine, toate acestea conduc 
organismal spre disfuncționalități, atât la nivel fiziologic, dar și mental. 

De aceea este foarte important ca adulții să conștientizeze aceste aspect și să își orienteze copiii 
în direcția menținerii sănătății încă de la o vârstă mică, să ducă un stil de viață sănătos. 

Corpul uman se dezvoltă ca un tot unitar, de aceea toți factorii anterior enumerați sunt 
responsabili de buna funcționare a corpului omenesc, sunt responsabili de stilul de viață sănătos, pe 
care cu toții ni-l dorim. Nu este suficient să facem doar mișcare, trebuie să avem și o alimentație 
sănătoasă, timp de odihnă suficient, dar și o igienă corespunzătoare. 

 
Scopul proiectului: 
De aceea, mi-am propus să realizez acest proiect, în care să implic elevi de vârste diferite, de la 

niveluri diferite: primar, gimnazial și liceal. Percepția asupra stilului de viață sănătos este diferită, 
desigur, deoarece și vârstele elevilor sunt diferite, dar dorința de mișcare, de a face sport, atât ca 
pasiune, dar și pentru performanță. Educația fizică este una dintre disciplinele preferate ale elevilor, 
așadar interesul și motivația pentru sport există, în special la elevii mai mici. Din păcate, pe măsură 
ce cresc, la unii dintre ei scade și interesul pentru a-și menține  acest stil de viață sănătos. 

Coordonator proiect: prof. Șeitan Radu Alexandru 
Tipul proiectului: la nivelul școlii 
Gupul țintă: 75 elevi, din clasa  a III-a , 25 - clasa a VII-a și 25 elevi – clasa a XII-a,  
Locul de desfășurare: sala de sport a școlii, terenul de sport și în parcul din apropierea școlii 
Resurse umane: cadrul didactic, elevi. 
Resurse temporale:  5 luni (semestrul I: septembrie 2018-fabruarie 2019 ) 
 
Obiectivele proiectului: 

 Promovarea în rândul elevilor a comportamentului:”Mens sana in corpore sano”  
 Formarea principiilor de activitate sportivă în mod constant;  
 Formarea deprinderii de alimentație sănătoasă; 
 Formarea unor deprinderi de stabilire a unui echilibru între odihnă și efort susținut; 
 Dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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Resurse materiale și mijloace de realizare: material didactic din dotarea școlii: mingi (fotbal, 
handbal, baschet, volei), jaloane, gărdulețe, cercuri, mingi medicinale, de oină, aparate sportive, 
accesorii sportive, scărițe motrice, corzi pentru sărituri, maieuri de departajare,  

Rezultate așteptate: 
 Formarea unei conduite sportive adecvate dezvoltării fiziologice și mentale armonioase a 

copilului; 
 Îmbunătățirea formei și condiției sportive, precum și o creștere de la an la an a elevilor. 

Evaluarea:  
 Concursuri și întreceri sportive; 
 Jocuri, ștafete, meciuri; 
 Probe și norme de control. 
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O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN "ȘCOALA ALTFEL" 
COMPONENȚA DOSARULUI ACTIVITĂȚII 

 
 

Șerban Alina Maria 
 

 
A. FIȘA ACTIVITĂȚII 
 Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Colegiul Național "Nicolae Titulescu" 

Pucioasa, Dâmbovița, Bulevardul Trandafirilor nr. 9, 135400 
 Niveluri de învățământ: gimnazial V,VI/ liceal IX-XII 
 Numărul elevilor din școală: 704  
 Numărul cadrelor didactice din școală: 40  
 Coordonatorul activității: Șerban Alina Maria, coordonator programe și proiecte educative, 

profesor limba italiană-limba franceză, mail:  
1. Titlul activității: Vizită Memorialul Închisoarea Pitești – Rețeaua memoriei, pe urmele durerii 

la fostul penitenciar al suferinței  
2. Domeniul în care se încadrează: activitate culturală (educație moral-civică)/ consiliere și 

orientare 
3. Scopul activității: Studiul sistemului represiv comunist și cinstirea memoriei persoanelor care 

au suferit sau și-au pierdut viața în închisorile comuniste din România  
4. Obiectivele educaționale ale activității: Să afle istoria acestei închisori comuniste cu proprii 

ochi/ să vadă aspecte cotidiene ale vieții din comunism/ să afle instrumentele de tortură ale 
torționarilor/ să exploreze celulele deținuților/ să descopere motivele represiunii comuniste 

5. Elevii participanți: 50 de elevi, 85% 
6. Durata și locul desfășurării activității: 4 ore (18.12.2017), Pitești, Memorialul Închisoarea 

Pitești 
7. Descrierea activității: Activitatea a pornit de la ideea coordonatorului de programe și proiecte 

educative, care împreună cu domnul profesor de istorie Stănescu Gheorghe au pus-o în practică. 
Luni, pe 18 decembrie, la ora 8 dimineața elevii și cei doi profesori s-au îndreptat spre Pitești. Elevii 
aveau câteva idei vagi despre fenomenul Experiment Pitești. Între 1949 și 1951, la închisoarea 
Pitești s-a desfășurat Experimentul Pitești, considerat a fi cel mai mare și cel mai intensiv program 
de spălare a creierului prin tortură din blocul comunist. Doamna Maria Axinte, președinta Fundației 
Memorialul Închisoarea Pitești a fost ghidul elevilor și celor doi profesori. Vizita a fost gratuită, 
elevii celor două clase, XA și XII F s-au arătat impresionați de locație, întristați și tulburați de 
descrierea camerelor din închisoare. De cum au intrat  în fosta închisoare Pitești prima lor percepție 
a fost că s-au întors în timp pe cale olfactivă: mirosea a vechi. Un semn că patina timpului nu s-a 
diluat. Vizita la Memorialul Închisoarea Pitești a trezit vizitatorilor sentimentul de conștientizare a 
unora dintre cele mai cumplite experiențe de dezumanizare pe care le-a cunoscut epoca noastră. 
Caracterul interdisciplinar a fost atins având în vedere informațiile din istorie, literatură, religie, 
geografie. 

8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității. 
Activitatea descrisă  a fost una foarte reușită, cu impact emoțional, fapt demonstrat de 

aprecierile elevilor și ale părinților (verbale, nonverbale, paraverbale  și scrise în chestionarele de 
apreciere a activităților). 

Astfel au fost satisfăcute nevoile elevilor de cunoaștere, interes pentru reconstituirea și analiza 
trecutului comunist, unic în țările est-europene. Din această lecție de istorie, elevii au reținut că cea 
mai mare victorie a comunismului a fost crearea omului fără memorie, a omului nou, cu creierul 
spălat, care nu trebuie să-și amintească nici ce a fost, nici ce a avut, nici ce a făcut înainte de 
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comunism. Toate mărturisirile legate de deținuții tratați foarte rău i-au impresionat și locația în sine 
a constituit un interes general pentru ei. 

9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei 
activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru. 

Atât elevii, cât și profesorii și părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități și 
în anul școlar 2018-2019 (cei de clasa a Xa), dar și cu diverse ocazii pe parcursul unui an școlar, 
subliniind ca timpul alocat acestei activități să fie mai mare deoarece nu au reușit să mediteze mai 
mult timp asupra multor aspecte care erau de un real interes. 

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini): argumente ale 
cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților. 

Am propus această activitate deoarece despre tema comunismului se discută atît la disciplina de 
istorie cât și la limba și literatura română. Această activitate este mai mult o pagină de istorie. Ne 
bucurăm că am avut această oportunitate de a vizita această închisoare memorial. Am considerat că 
cea mai frumoasă oră de istorie și de literatură despre comunism poate fi predată aici, întrucât oferă 
posibilitatea elevilor să înțeleagă mult mai ușor realitatea comunismului și cu siguranță informațiile 
nu vor fi uitate deoarece ceea ce vor vedea aici sigur îi va impresiona și vor dori să revină pentru că 
va fi o experiență inedită, cu care nu te poți întâlni frecvent. Atelierele s-au bazat pe dialog și 
interactivitate. Vizitatorii ce intră în spațiul închisorii sunt stimulați să empatizeze custările 
sufletești și corporale ale deținuților în contextul reeducării, folosindu-și cunoștințele, propriul copr 
și propria imaginație. Elevii au urmărit inițial un film tulburător despre Experimentul Pitești și 
victimele sale apoi a început vizita propriu-zisă prin fosta închisoare. Cel mai mult i-a marcat scara 
de pe care s-au aruncat doi deținuți. Scara ce duce la primul etaj este cea originală, din 1940: doi 
deținuți s-au aruncat de pe ea în primăvara lui 1950, nemaisupurtând torturile. Pe mai mulți pereți 
sunt panouri cu mărturii ale celor care au fost victime ale Experimentului Pitești, precum și desene 
ce exemplifică torturile la care au fost supuși deținuții. Ce este foarte interesant este că acea cameră 
a torturilor, locul în care credința și valorile morale ale deținuților erau frecvent și cu zel batjocorite 
s-a transformat în paraclis ortodox.Vizita la Memorialul Închisoarea Pitești este obligatorie pentru 
oricare dintre noi. Indiferent dacă am trăit sau nu în comunism. Nu putem să trăim ca niște frunze 
de toamnă rătăcite în adierea vântului sau să ne facem că nu s-a întâmplat. Evenimentele întâmplate 
aici trebuie interiorizate și conștientizate la cel mai înalt nivel de către fiecare dintre noi. 

 
B. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la 

activitatea propusă. 

Stoica Teodora mărturisește: 
Fiind pasionată de istorie, documentele expuse și camerele vizitate mi-au redat un fior rece căci 

am înțeles că perioada comunistă a îngrădit drepturile omului ucigând mii de persoane nevinovate. 
Torturile prezentate mi-au creat o stare vecină cu panica..Panourile informaționale au creat un 
ambient specific unei temporalități istorice și m-au ajutat să aflu răspunsuri la unele întrebări fulger. 
Doresc să mai vizitez acest Memorial Închisoare și sper să mai am ocazia de a o face, de ce nu chiar 
și cu familia mea.O experiență de neuitat din viața mea! 

Ioniță Ioana 
Cele mai intense trăiri le-am avut aici, în această închisoare…de la intrare am avut un sentiment 

de tristețe și de durere pentru cei care au trecut prin acest experiment…Memorialul este foarte bine 
păstrat și îngrijit dar totuși păstrează teroarea prin care au trecut acei oameni nevinovați, mai ales 
tinerii studenți..Nu mi se vor șterge din mintea mea cu siguranță toate acele scene… 

Diaconu Antoniu 
Am fost impresionat de multitudinea detaliilor expuse spre cunoașterea vizitatorilor. Văzând 

felul în care au fost tratați deținuții, mi-a provocat o stare de frică,gândindu-mă că dacă m-aș fi 
născut în acea perioadă aș fi putut să am aceeași soartă, fiind din fire mai rebel.. Chiar și după 
părăsirea  închisorii, starea de tristețe și atmosfera apăsătoare de pe parcursul turului mi-a rămas 
întipărită în suflet. Această vizită m-a marcat într-o anumită măsură și consider că avem de învățat 
din această experiență de care am beneficiat. 
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Lobonți Dragoș 
Am fost impresionat, în primul rând, de informațiile primite de ghid, dar și îngrozit de modurile 

în care erau pedepsiți deținuții și de condițiile în care erau ținuți. 
 
Neacșu Andrei 
Această experiență a fost una educativă, conținând informații reale din istoria noastră națională. 

Această experiență ar trebui trăită de fiecare dintre noi,o experiență de cunoaștere a istoriei 
prezentată  într-un mod cât mai explicit. Torturile variate m-au șocat și nu puteam să cred că există 
astfel de oameni ce fac rău altora..M-a cuprins o milă puternică față de victime și totodată o ură, o 
revoltă înterioară pentru conducătorii acestui proces distructiv. Mi-ar plăcea să revin și consider că 
această experiență trăită m-a făcut să apreciez mai mult viața umană. 

Măntoiu Dragoș 
Am avut ocazia de a experimenta noi emoții, trăiri și sentimente. Durerea și compasiunea, 

alături de uimire și-au făcut loc în sufletele noastre.. Simplul gând că acei oameni au avut de suferit 
din cauza comunismului, ne-a făcut să ne cutremurăm..Mai mult, o dată cu intrarea în clădire putem 
spune că am pășit într-o altă etapă dureroasă a istoriei, iar sentimentul de durere ne-a accentuat 
starea.. 

Șerban Alina Maria (coordonatorul acestei activități) 
Scriitorul Aleksander Soljenițîn- laureat al Premiului Nobel pentru literatură- considera că 

experimentul de la Pitești a fost "cea mai teribilă barbarie a lumii contemporane". Această vizită pe 
urmele durerii m-a impresionat și marcat foarte mult. Ascuns printre blocuri, într-o curte aproape de 
centrul orașului Pitești, Memorialul păstrează tăcerea umil. Dezumanizarea deținuților politici prin 
umilire continuă, presiuni psihice și agresiuni fizice a luat forme brutale, scopul fiind acela de a 
obține informații despre activitățile împotriva regimului..Expoziția amenajată în cele câteva încăperi 
amintește despre etapele prin care treceau deținuții o dată ajunși aici. A fost o experiență unică să 
vizităm acest Memorial iar doamna Maria Axinte, fondatoarea ONG ului ce are în grijă închisoarea 
ne-a împărtășit crâmpeie din dramele petrecute aici. A fost foarte frig și chiar ne întrebam cu toții 
cum au rezistat deținuții perioade îndelungate acolo când noi, obișnuiți cu confortul actual nu 
puteam să stăm mai mult de câteva ore..Recomand tuturor să viziteze Memorialul Închisoare de la 
Pitești. Cred că este foarte important să ne cunoaștem istoria și să înțelegem că libertatatea pe care o 
luăm de bună, e mai fragilă decât ne dăm seama. O experiență zguditoare! 

 
C. Atașați "dovezi" ale activității  

Dovezile constau în fotografii, dintre care am selectat doar câteva și le-am atașat acestui 
document. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 
 
 

Prof. ȘERBAN  CARMEN  IULIANA 
Centrul  Școlar de Educație  Incluzivă Alexandria 

 
 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului; sunt importante și utile. 
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare. Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe 
elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? Activitatea extracurriculară e o 
componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde 
atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, 
cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. 

Modernizarea procesului instructiv-educativ impune imbinarea activităţii şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative.Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare 
permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul îşi 
poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate 
manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara 
programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări 
etc. sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie 
extradidactică. Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: 
activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice etc. Astfel de activităţi oferă 
numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea 
actuală este stăpânită de televizor sau de calculator Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea 
potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să 
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favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a 
lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Copilul cu cerinţe educaționale speciale (CES) este în centrul atenţiei procesului instructiv-
educativ, compensativ-recuperatoriu ce se desfăşoară în unitate. Activitatea didactică este întregită 
şi susţinută de programe educative şi recuperatorii cu accent pe socializarea şi integrarea copiilor, 
iar aplicarea programelor de servicii personalizate asigură performanţa şi calitatea demersului. 
Adaptarea curriculară este o prioritate determinată de particularităţile de vârstă şi individuale ale 
copiilor, iar curriculumul la decizia şcolii, prin oferta de opţionale vine să susţină şi să dezvolte 
aptitudinile și abilităţile copiilor. 

Rolul activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza nu numai 
dezvoltarea capacităților creatoare, dar și socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, 
aceste activităţi dezvoltă la copii priceperi, deprinderi, abilităţi cognitive şi comportamentale, mult 
mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit 
contactul direct cu realitatea socială. Activităţile extracurriculare organizate împreună cu copiii cu 
CES au conţinut cultural, artistic, ştiinţific, creativ. 

Activităţile  extracurriculare au rol in dezvoltarea personalităţii copiilor cu CES; implică în mod 
direct copiii prin personalitatea lor şi nu prin produsul realizat de aceștia, necesitatea fiind de a 
modifica destul de mult modul de gândire; să se evite critica în astfel de activităţi; să încurajeze 
copiii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 

Activităţile  extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 
responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie 
antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. 
Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi 
cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

Astăzi, mai mult ca oricând, şcoala trebuie să consolideze idei care au legătură cu viaţa, pentru 
valorificarea potenţialului fiecărui copil, indiferent de necesitățile educaționale individuale , de 
starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, în scopul 
asigurării fiecărui educabil a unei echităţi sociale şi accesului la o educaţie de calitate din 
perspectiva unei abordări incluzive faţă de toate categoriile de copii. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. Înv. Preşc. Şerban Mariana 
Şcoala Gimnazială Suraia – Grădiniţa nr. 1 

 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori ) 
 
 
Este foarte evident faptul că în ultimul timp, activităţile extraşcolare din procesul de învăţământ 

sunt mai mult decât necesare şi au un rol bine stabilit în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare ce se desfăşoară în 
sala de grupă cu obiective bine stabilite şi ..cerute’’ de curriculum cu cele extraşcolare. Aceste 
activităţi sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea gândirii şi completează procesul de 
învăţământ. 

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite, dezvoltarea unor aptitudini speciale 
şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Câteva exemple de activităţi extracurriculare  ar putea fi: 
excursii, tabere, ieşiri în parc, la cinema, la grădina zoologică, la teatru, participări la ateliere de 
creaţie. 

Vârsta fragedă a preşcolarilor nu îi împiedică pe aceştia să acumuleaze o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. În cadrul activităţilor organizate 
in mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni 
directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma 
sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. 

Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
Un exemplu de planificare pentru Săptâmâna Altfel ,,Să ştii mai multe să fii mai bun!’’, program 
national în cadrul căruia se realizează cele mai multe activităţi extraccuriculare este următorul: 

 
1. ,,Vrednici pietoni ” (educație rutieră) 
Scopul activităţii  
- Cunoașterea și respectarea regulilor de circulație. 
-  Formarea unui comportament responsabil ca participant la trafic. 
-  Înțelegerea  complexității și a funcțiilor străzii ca spațiu social. 
2. ,,În pădure, după fragi și mure ” (activități recreative în crâng) 
Scopul activităţii  
- Executarea unor mișcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri. 
- Observarea schimbărilor apărute în natură odată cu venirea noului anotimp. 
- Formarea unor comportamente și deprinderi noi necesare în natură și mijloc de transport. 
3. ,,La cinema ” 
Scopul activităţii - Formarea și dezvoltarea unor comportamente civice corecte prin  
implicarea în situații diferite de viață. 
- Crearea unor stări psihice pozitive necesare vârstei preșcolarilor. 
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- Implicarea părinților în activitățile educative extrașcolare cu accent pe latura formativ-
educativă. 

4. ,,Vine, vine iepurașul! ”(atelier de creație) 
Scopul activităţii  -    Valorificarea potențialului artistic al preșcolarilor. 
- Stimularea motricității fine printr-o activitate relaxantă și plăcută copiilor. 
- Realizarea unor lucrări practice, valorificând deprinderile de lucru însuțite. 
5. ,,Poienița cu emoții ” Poveștile terapeutice, hrană pentru suflet 
Scopul activităţii  - Stimularea exprimării și convorbirii cu privire la emoțiile cunoscute și trăite. 
6. ,,Bine ai venit, primăvara! ”(activități recreative în curtea grădiniței) 
Scopul activităţii  - Stimularea interesului și curiozității preșcolarilor privind schimbările care se 

petrec în natură, odată cu noul anotimp. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUDEȘTI 
PROF. ÎNV. PREȘC. ȘERBAN VIORICA 

 
 
Timpul  liber  al copiilor  stă  din ce  în ce mai mult în atenția organizatorilor procesului de  

instruire  și  educare  în scopul  folosirii   mai  eficiente a  acestuia  în  procesul  educativ. Valoarea 
potențială ridicată a  timpului liber este generatoare de căutări și soluții din cele mai diverse. Copiii 
au nevoie de distracție, de joc, de dans și de sport. Este și motivul pentru care educatoarele trebuie 
să acorde toată atenția bunei organizări a timpului liber al copiilor în grădiniță, îmbinând armonios 
munca cu distracția și jocul.                                                                                                                                       

În programul zilnic al grădiniței sunt cuprinse forme speciale de activitate care au ca scop 
destinderea copiilor, creearea bunei dispoziții, fapt ce le dă posibilitatea copiilor să treacă cu 
ușurință de la o activitate la alta. Aceste activități, de  recreere și înveselire, se desfășoară în cadrul 
activităților  complementare în unitățile preșcolare. 

Activitățile complementare, sub orice formă ar fi organizate, au un efect imediat și pozitiv 
asupra copiilor, ferindu-i de plictiseală și timpi morți. Ele au avantajul că-i înviorează pe copii, le 
provoacă o stare de veselie și de bună dispoziție. Valoarea educativă a acestor  activități rezidă în 
faptul că emoțiile de bucurie contribuie la închegarea colectivului de copii, la întărirea relațiilor  de  
prietenie.  Astfel,  educatoarea trebuie să găsească o multitudine de forme și modalități de petrecere 
a timpului liber de către preșcolari, îmbinându-le armonios în cursul unei zile și eșalonându-le cât 
mai echilibrat în cursul unei perioade de timp. 

Jocul de mișcare ocupă un loc deosebit de important atăt în activitatea organizată de educație  
fizică, dar și activitățile complementare pentru   petrecerea  cât mai  plăcută a timpilui liber. Jocurile 
dinamice de mișcare dezvoltă aparatul locomotor, oferind posibilitatea formării și fixării, în mod 
corelativ, a deprinderilor motrice de bază.  Au un pronunțat caracter recreativ-distractiv, lărgind 
experiența motrică a copiilor, la formarea deprinderii de a se orienta în spațiu și timp, disciplinarea 
și organizare colectivului de copii. 

Concursurile  sportive vin  ca o completare a tuturor acestor activități sportive. De exemplu  în 
anotimpul iarna se poate organiza Concurs de săniuțe, iar cu prilejul zilei de 1 Iunie se poate 
organiza Concurs de biciclete și triciclete, în cadrul săptămânii „Școala Altfel” se pot organiza 
diverse concursuri între copii, care pot fi recompensate cu diplome, medalii sau felicitări.  La fel și 
dansurile populare constituie un mijloc complex de educare a copiilor în spiritul dragostei față de 
comorile populare, de valorile artistice ale poporului.  

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacție, bucurii, creează bună dispoziție, favorizează 
dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic și pshic. Importanța lor educativă constă în conținutul 
artistic prezentat, precum și în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. Nu trebuie 
uitat caracterul colectiv al acestui gen de activități care conduce la sudarea colectivului de copii, îi 
învață să trăiască în grup,să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin organizarea serbărilor 
dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. Serbările, în cadrul grădiniței, pot fi 
organizate cu ocazia Pomului de Crăciun,   zilelor de 8 Martie, 1 Iunie sau cu ocazia sfărșitului de 
an școlar. Toate acestea contrubuie la realizarea sarcinilor educației estetice, a dezvoltării gustului 
pentru frumos. 

O altă formă de petrecere a timpului liber o constituie plimbările, vizitele și excursiile. În 
plimbările organizate cu copiii se urmărește cunoașterea aspectelor din natură, educarea dragostei 
față de locurile natale, față de natură. Natura, locurile natale, coloritul, formele de relief, provoacă 
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copiilor sentimente de bucurie, satisfacție , care vor intra, treptat, în conținutul afectiv al vieții lor, 
întipărindu-se pentru totdeauna. 

În scopul înțelegerii și cunoașterii unor aspecte ale frumuseții artei populare, vizitele la muzee și 
expoziții cu caracter etnografic se dovedesc deosebit de utile. Prezentarea unor muzee oferă 
posibilitatea prezentării unor elemente de istorie locală, iar o vizită la muzeul sătesc dezvoltă la 
copii unele sentimente de dragoste și admirație  față de costumul popular specific național și 
sentimentul mândriei naționale. 

Excursiile organizate cu copiii, dincolo de marginile localității, pot urmări lărgirea  orizontului, 
îmbogățirea cu noi impresii, observarea directă a obiectelor și fenomenelor ce nu pot fi înfățișate  în 
grădiniță. Cu prilejul excursiilor, copiii pot observa obiectele  și fenomenele în condițiile lor 
naturale. Excursia constituie unul din mijloacele intuitive  de instruire a copiilor, asigurând 
însușirea precisă și temeinică a cunoștințelor, dar și petrecerea plăcută a timpului liber. Practicând, 
cu multă încredere excursiile cu copiii îmbogățim, lărgim și consolidăm cercul de reprezentări al 
acestora, pregătindu-i mai bine pentru intrarea în școală. 

În scopul desfășurării jocurilor copiilor în aer liber, în forme cât mai variate și cu un conținut 
corespunzător, se poate amenaja curtea de joc și se asigură baza materială a acesteia. Baza materială  
poate consta în  amanajarea unor curți cu nisipare, băncuțe, aparate de joc fixe (leagăne, balansoare, 
băncuțe de gimnastică etc.)    

În afara bazei materiale se poate asigura unele jucării: corzi de sărit, cercuri, triciclete, mingi, 
găletușe, site și unelte de grădinărit pentru jocurile la nisip. Curtea de joc oferă copiilor posibilități 
de dezvoltare fizică, psihică și morală, satisface nevoia lor de joc și de mișcare în aer liber, 
contribuind la călirea și fortificarea organismului. 

Gama acestor activități cu caracter recreativ și distractiv, prin valențele lor formative, contribuie 
la formarea unor personalități armonios dezvoltate și la petrecerea căt mai plăcută a timpului în 
grădiniță. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar: Șerbănescu Dorina 
Școala Gimnazială Vulpești, jud. Argeș 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt reprezentate de toate activitățile care se desfășoară sub îndrumarea 

profesorului, dar care nu sunt prevăzute în planul de învățământ și programă. Au un rol 
complementar față de activitățile didactice, urmărind lărgirea, valorificarea și dezvoltarea 
intereselor și aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă și atractivă a timpului liber al elevilor. 

Aceste activități prezintă unele particularități cum ar fi participarea elevilor, conținutul și durata 
lor, formele de organizare și metodele folosite, evaluarea rezultatelor. Participarea elevilor este 
facultativă, profesorul poate interveni prin dirijare sugestivă pentru antrenarea acestora la unele 
dintre activități. Conținutul se fixează în funcție de preferințele și dorințele elevilor, de condițiile și 
posibilitățile de realizare. Formele de organizare sunt mult mai elastice, ingenioase și cu caracter 
recreativ, astfel se oferă câmp deschis manifestării spiritului de inițiativă din partea elevilor. 
Aprobarea prin lauda, participările la expoziții, popularizarea și evidențierea sunt formele care 
predomină. 

Activitățile extracurriculare se organizează în vederea aprofundării pregătirii elevilor într-un 
anumit domeniu, al dezvoltării aptitudinilor și exprimării creativității. Ele se constituie la nivelul 
clasei sau pe grupe de clase, frecventarea fiind facultativă. 

Cele mai reprezentative activități extrașcolare sunt excursiile și vizitele didactice, Acestea sunt 
forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau agenți economici în vederea 
realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în programele 
școlare. Ele oferă elevilor prilejul de a efectua observații asupra obiectelor și fenomenelor așa cum 
se prezintă în stare naturală, asupra procesului de producție în desfășurarea sa, asupra operelor de 
artă originale, asupra unor momente legate de trecutul nostru istoric, de viața și activitatea unor 
personalități de seamă ale științei și culturii universale și naționale, asupra relațiilor dintre oameni și 
a rezultatelor concrete ale muncii lor. Au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și 
desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecțiilor. Conținutul lor diferă în funcție de obiectul 
de învățământ.  

Excursiile și vizitele didactice sunt de mai multe tipuri: 
Excursii și vizite introductive care se organizează înaintea predării unui capitol cu scopul de a-i 

pregăti pe elevi pentru înțelegerea și asimilarea cunoștințelor ce se vor preda. Rezultatele activității 
vor fi valorificate apoi în cadrul lecțiilor. 

Excursii și vizite organizate în vederea comunicării de cunoștințe noi. 
Excursii și vizite finale care se organizează după încheierea predării unui capitol sau a unei teme 

cu scopul de a concretiza cunoștințele dobândite în urma predării, de a le sistematiza și de a le fixa. 
Alte activități extracurriculare cu un rol important în formarea elevilor sunt cercurile cultural-

artistice în care se educă simțul artistic al acestora, cercurile științifice organizate pe discipline de 
învățământ, cercurile tehnico-aplicative profilate pe diferite domenii tehnice, cercurile de 
informatică, cercurile sportive axate pe diferite ramuri sportive.  

Forma de desfășurare este ședința de lucru a cărei durată diferă de la un cerc la altul. 
Valorificarea rezultatelor se realizează prin expoziții, participări la concursuri, organizarea de 
sesiuni de comunicări și referate, publicarea în revistele școlare sau în alte publicații, competiții și 
întreceri sportive, recitaluri, serbări. 
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De asemenea, consultațiile și meditațiile sunt forme de organizare în cadrul cărora profesorul 
lămurește și acordă îndrumări suplimentare asupra unor probleme ridicate de elevi sau vine în 
sprijinul elevilor care întâmpină dificultăți în activitatea de învățare. 

Toate aceste activități extracurriculare vin în sprijinul activităților didactice în vederea formării, 
dezvoltării și educării elevilor.  
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Activități extracurriculare-exemple de bună practică 

Proiect educațional “Români mici cu suflet mare” 
 
 

Prof. înv. preșcolar Șorea Aurica,  
Grădinița cu P. P. ”Croitorașul cel Viteaz”, Galați 

 
 
Lumea în care se nasc copiii de azi este una complexă și într-o continuă schimbare.Este o lume 

care incită la explorare, la cunoaștere, iar cei mici trebuie să fie pregătiți să accepte provocările, să 
devină ei înșiși factori ai schimbărilor viitoare. Activitățile extracurriculare le oferă copiilor șansa 
de a-i pregăti  într-un alt mod pentru această lume, anume într-un mod practic, creativ, inovator, 
implicându-i în activități deosebite și interesante. 

Prin activităţile variate, noi şi interesante, grădiniţa reprezintă pentru copil prima experienţă a 
vieţii în societate.Având o coloratură afectivă intensă, reprezintă o înşiruire de metamorfoze 
dinamice care deschide orizontul copilului spre viitor. 

Grădiniţa este locul unde copilul învaţă să acţioneze în diferite ipostaze, nu să fie acţionat, 
învaţă să creeze, nu să copieze, dând frâu liber visurilor sale de copil. Astfel va deveni treptat 
autorul propriei sale impresii, cu imagini mintale, trăiri emoţionale, operaţii ale gândirii şi fapte de 
credinţă. 

Activitatea educativă  extracurriculară  a acestui an  şcolar  a fost centrată pe formarea la 
preşcolari a unor atitudini şi comportamente de convietuire civilizată, punându-se  accent prin 
activităţile desfăşurate pe cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, pe 
cultivarea trăsăturilor de voinţă şi caracter, pe formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de 
ceilalţi, pe cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie. 

Anul Centenarului -2018-  a reprezentat motiv de 
reală bucurie pentru întreg poporul, motiv de evaluare a 
unui secol de istorie, dar și argument puternic pentru 
desfășurarea în cadrul Grădiniței cu P.P.”Croitorașul cel 
Viteaz”a proiectului educațional “Români mici cu suflet 
mare”.Deși pentru  preșcolari  întâmplările din istoria 
neamului sunt greu de înțeles, cadrele, didactice au reușit 
să le explice și să desfășoare în cadrul acestui proiect 
activități dedicate zilei naționale, zilelor orașului nostru, 
Galați, integrând acțiunile din proiectul “Ia-mă de mână, 
să creștem împreună!”, campania umanitară “De la inimă 
la inimă...Dăruiește bucurie copiilor!”,Zilele grădiniței, 
sărbătorile de iarnă și nu în ultimul rând, serbările dedicate sosirii lui Moș Crăciun. 

Tradiţiile și  obiceiurile străbune româneşti, reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale 
căror valori şi resurse nu se şterg niciodată și care 
ne dorim să dăinuiască în timp. Având rădăcinile  
într-o țară plină de tradiţii, nouă, cadrelor didactice,  
ne revine rolul de a  transmite micilor preşcolari,  
obiceiurile specifice acestor superbe sărbători de 
iarnă, sub diferite forme: prin cântece, poezii, vizite, 
scenete sau dramatizări aduse la nivelul de 
înţelegere al copiilor.Minunatele creaţii ale  
poporului nostru trezesc în sufletul şi în mintea 
copiilor dragostea pentru folclor şi tradiţii, dar şi 
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respectul pentru cei ce le-au creat, pentru străbunii noştri. Atent selecționate și atent dozate acestea 
contribuie la dezvoltarea dragostei de țară,  preţuirea pentru tot ce este românesc, pentru folclorul 
autentic. 

În data de 29 noiembrie copiii din grădinița noastră, cu 
întreg personalul, precum și părinți și bunici ai copiilor s-au 
prins într-o horă mare românească,fluturând steaguri 
tricolore.Copiii au spus poezii și au interpretat căntece 
dedicate Unirii, apoi am transmis cu toții un “mesaj pentru 
viitor”, lansând baloane cu heliu  roșii, galbene și albastre 
pe care au fost scrise mesaje de pace , de iubire de țară, de 
neam. Gândurile frumoase pentru țară au fost așternute și în 
lucrările realizate de către copiii grupelor mari în lucrări de 
desen, pictură, colaje și aplicații, care au îmbogățit 
expoziția din holul grădiniței. 

Săptămâna 3-7 decembrie a fost dedicată sărbătorilor grădiniței, prilej cu care am primit vizitele 
elevilor de la Școlile gimnaziale nr.33, “Mihai Viteazul”și “Gh.Munteanu”.Împreună cu aceștia am 
desfășurat activități care au contribuit la sudarea prieteniei și colaborării  cu aceștia, precum și cu 
doamnele învățătoare. 

Ziua de 6 decembrie, zi în care Patronul grădiniței noastre, Moș Nicolae, umple ghetuțele 
copiilor cu dulciuri a prilejuit vizita preotului paroh de la Biserica “Sf.Dumitru” care a săvârșit 
slujba de agheasmă în toată unitatea. 

Pentru că apropierea sărbătorii Crăciunului este un moment unic și mult așteptat,  în care ne 
încălzim sufletele cu iubire şi  bucurie, zilele premergătoare ne fac să fim mai buni, să oferim iubire 
şi mici surprize persoanelor care ne fac viaţa mai frumoasă. Ne simţim mai buni, mai liniştiţi, mai 
frumoşi pentru că primim şi dăruim iubire. Să oferim în dar un gând frumos celor dragi nouă, 
amindu-le cât de mult înseamnă pentru noi aceste persoane prin mici cadouri dăruite de copii pentru 
copii. Argumente suficiente care ne-au mobilizat pe noi, cadrele didactice, precum și părinții din 
grădiniță, de a dărui copiilor de la Grădinița cu program normal Vădeni, comuna Cavadinești, 
unitate parteneră în cadrul proiectului educațional “Ia-mă de mână, să creștem împreună!” rechizite, 
jucării, hăinuțe, încălțăminte și multe gânduri bune și frumoase care să le înfrumusețeze sărbătorile. 

Ultima săptămână 10-14 decembrie a prilejuit desfășurarea serbărilor dedicate întâlnirii cu 
datinele și obiceiurile specifice anotimpului alb și nu în ultimul rând, întâlnirea cu Moș Crăciun, 
moșul care a dus fericire în sufletul fiecărui copil. 

Acest proiect a avut un imact maxim pentru întregul colectiv, pentru toți preșcolarii din unitate, 
producând emoții și satisfacții pe măsură.Ne-am bucurat că am punctat evenimente frumoase din 
istoria țării, dar și din activitatea noastră de zi cu zi.Chipurile fericite ale copiilor, bucuria și 
satisfacția lor, ne-au demonstrat că obiectivele proiectului au fost atinse. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 

 
 

Prof.: Şorodoc Maria Paraschiva, 
Liceul Tehnologic Special Bivolărie 

 
 

Procesul educaţional necesită şi desfăşurarea unor activităţi didactice, activităţi care vin în 
completarea  activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi exercitate în grădiniţă/şcoală şi care se 
realizează dincolo de limitele celor obligatorii, dar pot oricând să fie desfăşurate în afara 
grădiniţei/şcolii. Este vorba despre activităţi extraşcolare care se desfăşoară sub îndrumareacadrelor 
didactice, dar la care pot lua parte şi părinţii. 

Activitatea extraşcolară în sine, prin structură şi conţinut specific, este în mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în grupă. 

În componenţa activităţilor extraşcolare cu remarcabilă influenţă formativă sunt incluse toate 
variantele de procese care se înfăptuiesc în afara programului propriu-zis: ieşiri în natură, excursii, 
tabere, serbări, parteneriate între grădiniţe pe diferite teme, etc. 

La vârsta preşcolară, copiii privesc cu foarte mult interes tot ceea ce li se prezintă cu ajutorul 
imaginilor sau al substituienţilor. Atribuţia educatoarei îmbinată cu cea a părinţilor preşcolarilor 
este aceea de a oferi treptat şi în concordanţă cu particularităţile de vârstă, informaţii necesare care 
relevă conduitele şi normele eco-civice, de a realiza şi de a organiza activităţi educative stimulative.  

În funcţie de particularităţile lor, aceste activităţi fac posibil progresul la preşcolari prin: 
priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 
desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 
socială.  

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin implicarea directă asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice. Ei obţin un ansamblu de informaţii 
despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte. Îşi formează reprezentări simple 
despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 
anotimpurilor.  

În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de 
respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să 
admire natura, să asculte zgomotul lin produs de curgerea unui izvor, să constate ce muncă depun 
unele insecte, păsări sau animale pentru a-şi asigura proviziile.Toate aceste acţiuni îl transformă pe 
copil într-un protector al naturii şi un mare admirator al animalelor manifestând nemărginită 
afecţiune faţă de ele. 

Un rol important îl are şi vizionarea unor filme pentru copii, desene animate, spectacole de 
teatru, deoarece ajută preşcolarul să-şi îmbogăţească abilităţile de comunicare şi alcătuiesc o sursă 
importantă de informaţii. Dar în acelaşi timp constituie şi un punct de plecare în realizarea unor 
activităţi deosebite. De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive 
sau sportive urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul 
copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către 
copii datorită, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarele au un rol deosebit de 
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important în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi 
selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident 
conturată. 

 Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl transpune pe copil atât în rolul de actor cât şi în cel de spectator 
în faţa unei surse inepuizabile de impresii intense. 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă o bază inepuizabilă de 
satisfacţii şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi intelectual. Valoarea lor educativă se relevă prin conţinutul artistic prezentat, precum şi în 
atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej.  

În cadrul grădiniţelor întrecerile sportive  vin ca o întregire a activităţilor de mişcare, cei mici 
participând cu multă plăcere la competiţiile sportive organizate: atletism, concurs de săniuţe, de 
aruncat la ţintă etc. 

Activităţile extraşcolare devin apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în 
măsura în care respect următoarele criterii: 

 Scot în evidenţă şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 coordonează într-un mod plăcut şi recreativ timpul liber al copiilor; 
 contribuie la optimizarea procesului de învăţământ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
 facilitează munca  în echipă; 
 asigură un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 ajută la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 

Prin activităţile extraşcolare, educaţia urmăreşte identificarea şi dezvoltarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
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REZUMAT 

 
Procesul instructiv-educativ din grădiniţă necesită  desfăşurarea unor activităţi didactice, 

activităţi care vin în completarea  activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi exercitate în 
grădiniţă şi care se realizează dincolo de limitele celor obligatorii, dar pot oricând să fie desfăşurate 
în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare care se desfăşoară sub îndrumarea 
atentă a educatoarelor, dar la care pot participa şi părinţii copiilor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este în mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în grupă. 

În funcţie de particularităţile lor, aceste activităţi fac posibil progresul la preşcolari prin: 
priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 
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desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 
socială.  

Activităţile extracurriculare devin apreciate atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în 
măsura în care respect următoarele criterii: 

 Scot în evidenţă şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 coordonează într-un mod plăcut şi recreativ timpul liber al copiilor; 
 contribuie la optimizarea procesului de învăţământ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
 facilitează munca  în echipă; 
 asigură un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 ajută la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi dezvoltarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact 
direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 
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Grădiniţa este o oază educativă, este spaţiul paradisului copilăriei în care copilul trăieşte şi îşi 

încarcă rezervele energetice, fizice şi psihice şi îşi constituie forţa de angajare în înţelegerea 
scenariilor vieţii,  angajare activă în decodificarea de fenomene tot mai complicate.  

 La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor  sau  
asubstitutelor (prezenţa concretului  în  orice tip de  activitate   este  absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a 
organiza activităţi educative stimulative. 

Activităţile extraşcolare îşi au rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. 
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extrascolare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. 

Activităţile extraşcolare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 

variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare mai amintim: taberele, piesele de teatru, spectacolele de operă 
comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  
prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin 
dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor 
literare.  
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Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  
cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. În acelaşi timp,  rolul 
acestor activităţi extraşcolare  este de a conduce la  ,,sudarea legăturii” dintre cei mici, îi învaţă să 
trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
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Programul de lucru al copilului la școala a devenit din ce în ce mai încărcat. Elevii sunt puși în 

situația de a-și organiza timpul astfel încât să poată îndeplini toate sarcinile de lucru pe care le 
primesc în procesul instructiv-educativ. Programele stufoase, manualele complex elaborate, nu fac 
decât să suprasolicite elevul. 

O gură de aur, pe lângă vacanțele școlare, o reprezintă programul Școala Altfel. Este o perioadă 
în care elevul are posibilitatea, timp de o săptămână, să lucreze într-o manieră relaxantă și atractivă. 
Profesorul poate să se organizeze după bunul plac, pornind de  la o tematică dată și stabilind o 
varietate de activități, care să se plieze pe dorințele, necesitățile și capacitățile elevului. 

Educația se modelează atât în timpul activității desfășurate la clasă cât și dincolo de procesul de 
învățământ. Aceasta vizează formarea și dezvoltarea personalității elevului cât și conturarea 
traseului educațional. Activitățile extrașcolare au drept scop identificarea unei bune corespondențe 
dintre talent și aptitudine, generând astfel un stil de viață organizat. 

Noțiunile pe care elevii și ele însușesc la clasă, încă de la vârstă fragedă, trebuie aprofundate și 
corelate cu cele raportate la mediul exterior. Nu este de ajuns să înveți, ci este impetuos să fii 
capabil să le aplici în situații necunoscute. Un punct forte al activităților extrașcolare este acela că 
antrenează copiii în activități variate și bogate, fiind structurate astfel încât să atingă obiectivele 
instructiv-educative. De la excursii, tabere, piese de teatru, și până la ateliere creative, toate se 
pliază pe nevoile acestora, făcându-i să se implice în mod eficient în derularea lor. Elevii trebuie să 
fie ghidați către o gândire independentă, să li se dezvolte capacitatea de a găsi modalități de 
rezolvare pentru noi probleme, să se plieze noilor condiții, să manifeste interes dincolo de procesul 
de învățământ. 

Latura ludică întotdeauna a avut un impact pozitiv asupra elevilor, iar ei au avut posibilitatea sa 
imbine utilul cu plăcutul. Acest tip de activitate oferă suport pentru reușita școlară, fructifică 
talentele și poate reduce anxietatea și emotivitatea. Desfășurarea într-un mediu infornal, elevul este 
pus mereu în mișcare, ceea ce face să permită o corelare între școală și viață. 

Adresându-se tinerei generații, acest tip de activitate, oferă elevilor șansa să ia decizii, 
raportându-se la ceea ce vor să urmeze în viitor. Trebuie recunoscut faptul că profesorul are șansa 
să-i descopere pe elevi, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață.  
Este o bună ocazie ca elevul să aprofundeze noțiunile pe care deja și le-a însușit. 
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Atelierele de creație sunt frecvent întâlnite în rândul activităților extrașcolare. Acestea vizează o 
tematică variată, unde elevii au ocazia să facă ceva inedit, diferit de programa școalară aplicată la 
clasă. Ele urmăresc să valorifice talentele copiilor, preocupările extrașcolare și competențe  în 
domenii cât mai diverse. Unul dintre obiective presupune ca aceștia să nu se simtă la orele de curs, 
ci să aibă un mediu interactiv, să-și dezvolte spiritul de echipă, să-și asume rolul de leader-ship, să 
dea frâu imaginației și să-și exprime opinia. Elevii timorați sunt încurajați să țină un discurs, să-și 
argumenteze ideile, să asculte și să se facă ascultați. 

Informațiile educative trebuie să fie de o bună calitate, bazată pe o abordare diferită, și în acest 
mod trezește și alimentează setea de cunoaștere. Utilizând o abordare interactivă și resurse de 
calitate, activitățile extrașcolare își vor atinge scopurile vizate în procesul educațional. Ele urmăresc 
educarea, informarea, protejarea și pregătirea pentru viață. 
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”ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL INSTRUCTIV - EDUCATIV ÎN GRĂDINIȚĂ” 
 
 

Ed. Ștefan Gianina – Cornelia 
Grădinița cu P. P. Nr. 48 “Luceafărul” – Brăila 

Jud. Brăila 
 
 
Un vechi proverb chinezesc spune: “Ce aud – Uit, Ce văd – Îmi amintesc, Ce fac – Înțeleg”, 

prin urmare accentuarea eficienței educației se realizează și prin practici experiențiale bazate pe 
activități extracurriculare.  

 
Astfel, activitățile extracurriculare sunt activități desfășurate în afara activităților obligatorii, în 

instituția de învățământ sau în afara acesteia (educație ”în aer liber”). 
 
Educatia ”în aer liber” se referă la un proces de predare-învațare-formare care se realizează în 

afara instituției de învățământ, respectiv în natură (plimbări, excursii, tabere), instituții publice, 
spatii culturale, întreprinderi, cabinete medicale, etc.  

 
Prin acest tip de educatie se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: 
 
- identificarea și mai buna înțelegere, în cadrul vieții cotidiene, a noțiunilor pe care copiii le 

studiază în instituția de învățământ; 
- dezvoltarea spiritului practic; 
- adaptarea la situațiile concrete de viață; 
- dezvoltarea personală şi îmbunătăţirea relaţiilor sociale; 
- descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor în diverse domenii; 
- dezvoltarea unei relaţii mai strânse cu mediul înconjurător. 
Prin participarea la activităţile extracurriculare: 
- se obțin mult mai multe informaţii; 
- se cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei; 
- copilul este atras către viaţa socială; 
- timpul liber este folosit într-un mod relaxant, plăcut şi util, contribuind la formarea 

personalităţii și aptitudinilor copilului, dar și la dezvoltarea intereselor acestuia.  
 
În realitatea actuală, se observă tot mai pregnant că ”Teoria fără practică e ca pomul fără roade”, 

prin urmare procesul de învățământ bazat doar pe activități curriculare tinde să nu mai aducă 
beneficii unei societăți aflată într-o permanentă schimbare și cautare a unui nou sine. 

 
Însă, conlucrarea dintre activitățile curriculare și cele extracurriculare poate conduce la 

realizarea unui proces de învățământ complex, eficient, dinamic și modern. 
 
Elevul modern trebuie să dețină atât cunoștințe teoretice cât și cunoștințe practice și este de 

preferat ca acestea să fie obținute, pe cât posibil, concomitent, într-un cadru stimulativ și ofertant.  
 
Este cu atât mai utilă îmbinarea activităților clasice de învățare cu cele extrașcolare, cu cât se 

pornește această conlucrare de la vârste fragede, încă din grădiniță. 
 

2045



Copiii sunt cu mult mai receptivi la vârste mici și înțeleg cu mai multă ușurință ceea ce li se 
explică cu ajutorul imaginilor, a obiectelor, prin intermediul experimentelor, prin simularea unor 
situații concrete sau prin realizarea unor activităţi educative stimulative.  

 
În concluzie, educaţiei de tip curricular îmbinată cu educaţia de tip extracurrricular realizează, 

în contextul actual, baza unui învăţământ care să contribuie la formarea copiilor sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socio-afectiv, astfel încât integrarea socială a acestora să fie cât mai ușoară. 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, 2008 
2. Liliana Ezechil, Mihaela Păiși Lăzărescu, - „Laborator Preșcolar. Ghid metodologic”, V&I 

Integral, București, 2001 
3. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
Cultura și civilizația germană - activitate extrașcolară 

 
 

Prof. dr. IOANA ȘTEFAN 
 
 
Secolul XX şi XXI au fost marcate, pe de o parte de conflicte şi evenimente ce au schimbat faţa 

lumii semnificativ, iar, pe de alta parte, s-a înregistrat un extraordinar progres tehnic, lucru care a 
dus la o mobilitate a populaţiei, dar şi la noi nevoi cum ar fi însuşirea unei limbi străine. O limbă 
străină se predă şi se învaţă pentru a fi folosită mai apoi în comunicare şi ca mijloc de căutare a 
informaţiei. Activitatea este structurată în jurul unei teme integratoare pentru mai multe arii 
curriculare – Limbă și comunicare, Om şi societate, Tehnologii. 

 
Faptul că ţara noastră face parte din Uniunea Europeană impune o deschidere mai mare către 

culturi şi civilizaţii noi, discutându-se deja despre multiculturalism și multilingism ca o necesitate. 
Din această perspectivă dorim ca activitatea să dezvolte această competenţă a multilingvismului 

și totodată a interculturalității.  

Odată cu familiarizarea cu spațiul german, copilul va putea înţelege mai uşor alte culturi. 
Învăţând despre alt gen de tradiţii şi oameni, își poate lărgi orizonturile. De asemenea, experienţele 
interculturale de orice fel deschid noi orizonturi. Memoria trebuie şi ea antrenată prin diferite 
exerciţii. Ce o poate menţine mai bine decât exersând o limba germană? Pe de altă parte, cu cât ştii 
mai multe limbi străine îţi va fi mai uşor să înveţi una nouă deoarece inevitabil vei face conexiuni 
între celelalte limbi.  

Mai mult, învățarea unei alte limbi te face să fii mai conștient de limba maternă. Învăţarea 
modului de funcţionare al unei limbi străine te face mai conştient de modul în care funcţionează 
propria limbă fiindcă acesta este dată, nu învăţată cu efort. Te face mai atent la expresii şi nuanţe în 
exprimare, mai pretenţios la felul în care transmiţi informaţia şi la modul în care se exprimă cei din 
jur. 

Un studiu arată că învățarea limbii germane îmbunătățește conexiunile neuronale. O limbă 
străină este un întreg nou sistem de reguli  şi înţelesuri ce trebuie corelate, iar în timp ce creierul 
lucrează pentru a înţelege noul cod de funcţionare, îşi îmbunătăţeşte capacitatea de interpretare, 
abstractizare şi generalizare, de deducere şi negociere, de găsire de soluţii în vederea comunicării. 

Astfel, pe lângă cunoștințele legate de istoria, geografia, cultura și civilizația germană, elevii vor 
dobândi un vocabular de bază al limbii germane. Toate aceste se vor realiza prin intermediul 
mijlocelor TIC, cu care elevul se va familiariza pe parcursul activității, fapt ce va duce implicit la 
dezvoltarea competențelor digitale.  

BIBLIOGRAFIE: 
 Bichicean, Gheorghe, Germania: o istorie de la antici la moderni, Editura Institutul European, 

2010 ; 
 Bimmel, Peter /Rampillon, Ute: Lernerautonomie und Lernstrategien, GhK 

Fernstudieneinheit, 
Munchen usw.: Langenscheidt, 1996; 

 Bischof, M. / Kessling, V. / Krechel: Landeskunde und Literaturdidaktik, GhK 
Fernstudieneinheit, Munchen usw.: Langenscheidt, 1999; 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 
 

ȘTEFAN LUCICA 
 

 
EDUCATOARE: ȘTEFAN LUCICA 
GRUPA: MIJLOCIE 
DURATA: 1 h si 10 min. 
TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 
SUBTEMA: ,, ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ NICOLAE,, 
FORMA DE REALIZARE:  ACTIVITATE INTEGRATĂ 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: 
- stimularea şi exersarea limbajului. 
- educarea gustului estetic. 
- cultivarea interesului şi a plăcerii pentru învăţarea prin cooperare. 
 
CENTRE DE INTERES: 
 
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Oare vine Moş Nicolae? ,, 
ALA 
BIBLIOTECĂ: 
Fişă labirint: ,,Ajută-l pe Moş Nicolae să ajungă la sania lui şi colorează-l” 
JOC DE MASĂ:  
,,Din jumătăţi – întreg,,(puzzle cu elemente specifice de Moş Nicolae). 
 
ADE (Activităţi pe domenii experienţiale) - activitate integrată 
DLC: 
  ,,În ţara lui Moş Nicolae,, - poveste creată ( povestirea educatoarei). 
*Obiective de referinţă vizate: 
- să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor. 
- să comunice impresii, idei despre mediul social şi natural. 
DOS: 
,,Cizmuliţa,, și ,,Nuielușa,, - activitate practică (lipire și răsucire) 
*Obiective de referinţă vizate: 
- să fie capabil să realizeze lucrări practice,valorificând deprinderile de lucru însuşite. 
 
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE 
Joc de mişcare: ,,Ghiceşte ce ai atins!,, 
 
ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: 
*BIBLIOTECĂ: 
- să traseze cu creionul drumul corect al moşului spre sania sa. 
Materiale folosite: fişă, creion, culori. 
 
*JOC DE MASĂ: 
 - să îmbine piesele de puzzle, astfel încât să obţină imaginea corespunzătoare. 
 Materiale folosite: piese de puzzle. 
 
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE 
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Joc de mişcare ,,Ghiceşte ce ai atins?,, 
-să participe la activităţile de grup, atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor. 
Materiale folosite: dulciuri de diferite feluri, o eşarfă pentru legat la ochi. 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 
O1- Să povestească pe scurt conţinutul povestirii, localizând acţiunea şi personajele; 
O2 - Să folosească cuvintele noi în vorbire; 
O3 - Să-şi exprime aprobarea - dezaprobarea faţă de faptele personajelor; 
O4 - Să lipească pe cizmuliţă personajul preferat; 
O5 - Să decoreze cizmuliţa cu materialul pregătit; 
O6 - Să răsucească firele de sârmă pluşată, unul peste celălalt. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
*Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, observaţia, expunerea, demonstraţia, 

jocul – ca activitate integrată, exerciţiul, aplicaţia. 
*Mijloace de învăţământ: decor de poveste, imagini cu personajele din poveste,  
un spiriduş, cizmuliţe decupate din carton de diferite culori, imagini în miniatură cu personajele 

din poveste (spiriduş, arici, vulpoi, Moş Nicolae, Crăiasa Zăpezii), lipici solid şi sârma pluşată. 
 
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 
 
- Viorica Preda, Mioara  Pletea, Marcela Călin ,,Ghid pentru proiecte tematice,, Bucureşti 2007. 
- Coordonator Laurenţia Culea ,,Aplicarea noului Curriculum ,,Editura Diana, 2009 
 
SCENARIUL ZILEI 
 
I. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă. 
1.Salutul: ,,Bună dimineaţa, fulgişori de nea!,, 
2.Împărtăşirea cu ceilalţi: Am povestit  în această săptămână despre un sfânt, care protejează pe 

toţi copiii şi, pe care voi, îl aşteptaţi cu mare, mare bucurie. 
Mai ştiţi cum se numeşte? Moş Nicolae. Sigur că da, copii! El este cel care aduce daruri tuturor 

copiilor şi le aşează în ghetuţele frumos curăţate, ca o răsplată pentru felul cum s-au purtat. 
3.Activitatea de grup: Astăzi, cu ajutorul vostru, vreau să ne imaginăm că suntem într-o ţară 

fermecată, nemaiîntâlnită, în ţara lui Moş Nicolae, unde vom descoperi şi ajutoarele sale  – 
spiriduşii. De altfel, şi decorul din clasa noastră ne ajută să facem acest lucru. Vom descoperi 
împreună ce se întâmplă în ţara lui Moş Nicolae: oare acolo, spiriduşii se joacă ca şi copiii, merg şi 
ei la grădiniţă sau au alte responsabilităţi, se poartă frumos unii cu alţii, se ceartă...? În această ţară 
fermecată, magică şi plină de poveste, locuieşte şi Crăiasa Zăpezii, pe care  am invitat-o astăzi aici, 
să lucreze alături de noi. Aş vrea să o întâmpinăm cu aplauze, deoarece a făcut un drum aşa de lung, 
pentru a fi astăzi în mijlocul nostru. 

4.Noutăţile zilei: Haideţi să-i cântăm Crăiesei Zăpezii un cântecel despre iarnă, pe care noi l-am 
învăţat mai demult, pentru a o încuraja să rămână mai mult timp alături de noi. Cântecelul se 
numeşte : ,,Ninge, ninge încetişor,, (joc de mişcare cu text şi cânt). 

 
 II. ALA Copiii sunt orientaţi spre centrele de interes, unde vor avea posibilitatea să descopere 

încântătoarele fişe labirint, precum şi piesele de puzzle (cu elemente specifice de Moş Nicolae) pe 
care le vor asambla. 

 
 III. DLC Activitatea de grup: Dragii mei, după cum vedeţi, Moş Nicolae ne-a lăsat şi nouă un 

cadou: o cizmuliţă imensă, ce are sub ea o surpriză. Dar oare, ce avem noi aici? Oau! Un 
spiriduş!Un spiriduş, care cred că s-a rătăcit la noi în clasă. Sau, poate că Zâna Zăpezii l-a adus cu 
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ea, să vadă ce copii ascultători suntem noi, iar musafirul nostru - spiriduşul, va duce veste către Moş 
Nicolae despre cum sunt copiii din grupa fluturaşilor, adică noi: dacă le ascultă pe doamnele  
educatoare, dacă se poartă frumos cu prietenii lor din grupă, dacă nu rup cărţile, dacă lucrează 
frumos şi ordonat, şi câte şi mai câte lucruri. Astfel, Moş Nicolae, ştie cum se poartă toţi copiii. 
Pentru că toţi îl aşteptăm, vreau să vă povestesc o poveste foarte frumoasă, care se numeşte: ,,În ţara 
lui Moş Nicolae,, 

 
IV. DOS: Pentru că tot a ajuns vremea lui Moş Nicolae, m-am gândit să-i facem şi noi o 

surpriză: să decorăm cizmuliţa cât mai frumos, iar spiriduşul o să-i povestească moşului cât de 
frumos am lucrat noi, pentru el. 

V. Jocuri distractive: ,, Ghiceşte ce-ai atins?,, (joc distractiv) 
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Strategii didactice Intersubiectivitate  Evaluare 
Org. Inv. 
 

Etapele 
activităţii 
 

Conţinutul 
învăţării 
 
 

Metode Mijloace de 
înv. 

C G I 

  
 
 

Moment 
organizatoric 

- stabilesc 
climatul 
necesar 
desfăşurării 
activităţii. 
 

     - se amenajează spaţiul 
educaţional. 
     Îmi aranjez un cadru 
de pădure,(copăcei 
,brăduţi, spiriduşi, 
Crăiasa Zăpezii, Moş 
Nicolae - cadru ce 
reprezintă conţinutul 
poveştii). 
-se pregăteşte materialul 
didactic (cizmuliţele, 
personajele din poveste 
- atât cele pozitive, cât 
şi cele negative, lipiciul 
solid şi sârmele de 
pluş). 
-se organizează grupa 
de copii. 

 

Reactualizarea 
cunoştinţelor 

- voi purta o 
discuţie cu 
copiii despre 
sărbătoarea de 
Moş Nicolae; 

conversa
ţia 

 D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 

 D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 

- Copii, vă amintiţi 
despre cine am povestit 
noi în această 
săptămână? 
-Daa! Despre Moş 
Nicolae! 
-Şi ce face Moş 
Nicolae, ce ne aduce el? 
-Ne aduce daruri multe. 

- verbală 

Captarea       
atenţiei 
 
 
 

- se 
realizează 
printr-o 
surpriză 
(cizmulița lui 
Moș Nicolae) 

 

observaţi
a 

Spiriduşul 
Cizmulița 

D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
 

  - Voi prezenta copiilor 
sub formă de surpriză o 
cizmuliţă, din care va 
ieşi un spiriduş (o 
cizmuliţă, prinsă pe 
perete, sub care se 
găseşte conţinutul 
poveștii mele). 

 

 
Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

„În Aşteptarea 
Lui Moş 
Nicolae” – 
activitate 
integrată  
(  DLC - ,,În 
ţara lui Moş 
Nicolae,, - 
poveste creată 
( povestea 
educatoarei) + 
DOS - 
,,Cizmuliţa,,- 
,,Nuielușa 
moșului,,- 
activitate 
practică (lipire 
și răsucire) 

conversa
ţia 

 D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
 

   
Copii, astăzi o să vă 
spun o poveste care se 
numeşte: ,,În ţara lui 
Moş Nicolae,,. Voi 
trebuie să o ascultaţi cu 
atenţie, pentru a ştii să o 
povestiţi şi părinţilor 
voştri. După aceea vom 
lipi şi, vom decora cât 
mai frumos cizmuliţa și 
vom confecționa 
bastonul lui Moș 
Nicolae . 

 
 
 
 
- verbală 

Dirijarea 
învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de idei a 
povestirii: 
1. Prezentarea 
tărâmului de 
basm, 
respectiv, a 
locului de 
unde provine 
Moş Nicolae 
şi, a 

observaţi
a 
 
 
expunere
a 
 
 
 
 
povestire

 
spiriduş; 
 
 
decor cu 
căsuţa lui 
Moş 
Nicolae, 
 
spiriduşii 
 

 
D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povestesc copiilor 
povestea, folosind tonul 
şi intonaţia necesare. 
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Obţinerea 
performanţei 
 

ajutoarelor 
sale – 
spiriduşii, 
precum si 
câteva 
informaţii 
despre cine 
este Moş 
Nicolae; 
2.Pregătirea 
darurilor 
împreună cu 
ajutoarele sale 
– spiriduşii 
(poposirea în 
atelierele de 
lucru: atelierul 
de dulciuri, 
atelierul de 
tâmplărie, 
atelierul de 
jucării):  
 3.Apariţia 
celorlalte 
personaje: cei 
trei arici 
jucăuşi, 
vulpoiul 
Viclenilă şi 
Crăiasa 
Zăpezii. 
 4.  Surpriza 
pe care i-au 
pregătit-o 
aricii moşului 
(omul de 
zăpadă) şi, 
fapta urâtă ce 
a făcut-o 
vulpoiul 
5.Apariţia 
Crăiesei 
Zăpezii, care 
prin puterea ei 
magică, 
readuce 
bucuria pe 
chipul aricilor, 
prin refacerea 
omului de 
zăpadă şi 
pedepsirea 
vulpoiului: 
 6. Motivarea 
plecării mai 
rapide a lui 
Moş Nicolae 
înspre copii: 
surpriza 
aricilor pentru 
el, l-a făcut să-
şi dea seama 
cât este de 
dorit şi de 
aşteptat de 
copiii din 
lumea 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
povestire
a 
 
 
 
conversa
ţia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
observaţi
a 
 
 
 
demonstr
aţia 
 
 
 
 
exerciţiul 

aricii 
 
vulpea 
 
brazi 
 
om de 
zăpadă 
 
copii care 
dorm în 
pătuţuri 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cizmuliţe 
frumos 
colorate 
 
lipici 
 
fulgi de nea 
 
 
cizmuliţe 
personajele 
din poveste 
 
 
 
sârmă 
pluşată de 

 
 
 
 
 
 
D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
 
 
D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
 
 

Explicarea cuvintelor 
noi:  
Tărâm(loc, ţară); 
Spiriduş(fiinţă mică 
,pitică,cu urechi 
ascuţite); 
Atelier (locul unde se 
fabrică şi se pregătesc 
cadourile pentru copii); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Unde se află ţara lui 
Moş Nicolae?(undeva 
sus, în ceruri ,foarte 
departe). 
- Cine îl ajută pe Moş 
Nicolae să pregătească 
darurile?(Spiriduşii.) 
- Unde pregătesc 
cadourile? (în atelier) 
- Ce s-au gândit să facă 
aricii în pădure? 
(S-au gândit să facă un 
om de zăpadă.) 
- Pentru cine îl făceau 
?(Pentru Moş Nicolae-
ca o răsplată). 
- V-a plăcut cum s-a 
purtat vulpea față de 
arici ? 
(- Nuuu!) 
- Moş Nicolae aduce 
cadouri la toţi copiii? 
(Daaa, pentru că el este 
bun şi îi iartă pe toţi, 
aşa cum l-a iertat şi pe 
vulpoi.) 
 
Voi pune accent pe 
ideea de a fi mai buni 
între noi ,de a ne ierta 
unii pe alţii, de a ne 
ajuta , aşa cum s-a 
întâmplat şi în povestea 
noastră. 
 
 
Haideti să ne relaxăm 
puţin şi să ne jucăm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- verbală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- scrisă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-verbală 
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întreagă. 
7.Sosirea 
moşului 
Nicolae la toţi 
copiii, 
împărţirea 
darurilor în 
ghetuţele 
copiilor, dar şi 
răsplătirea 
aricilor, pentru 
cadoul 
minunat ce l-
au făcut 
moşului şi, 
totodată 
iertarea 
vulpoiului, 
pentru că Moş 
Nicolae este 
moşul bun, ce 
iartă pe toată 
lumea, aşa 
cum şi noi 
trebuie să 
iertăm pe cei 
de lângă noi. 
 
3-4  copii 
povestesc  
povestea ,, În 
ţara lui Moş 
Nicolae,, 
,ajutaţi de 
cadrul de 
poveste din 
grupă şi de 
mine. 
 
 
 
Tranziţie:,,Nin
ge-ninge,,-joc 
de mişcare 
Invit copiii în 
atelierul magic 
de creaţie, 
pregătit în 
cealaltă sală 
de grupă. 
- intuirea 
materialului 
de pe măsuţe. 
- demonstrarea 
modului de 
lucru. 
- lipirea 
personajului  
preferat 
(Crăiasa 
Zăpezii, Moş 
Nicolae, cei 
trei arici, 
spiriduşii sau 
vulpoiul) pe 
cizmuliţă. 
- decorarea 

diferite 
culori 

jocul de 
mişcare:,,Ninge-
ninge,,Pe melodia 
acestui joc vom poposi 
în atelierul magic. 
 
 
 
Pentru a rămâne în acest 
tărâm magic,  de 
poveste, vă invit în 
atelierul de creaţie al 
moşului, pentru a 
descoperi împreună, ce 
ne-a lăsat Moş Nicolae 
acolo. Vreţi? 
- Daaaaa! 
O să ne împărţim în 
două grupe, grupa 
fulgilor de nea şi grupa 
oamenilor de zăpadă. 
-Ce am primit  noi pe 
măsuţe? 
-Noi am primit nişte 
coşuleţe, cu cizmuliţe şi 
personajele din poveste. 
-Iar noi am primit 
coşuleţe cu sârmă 
pluşată (colorată, ca de 
pluş). 
-Bravo! Aceste 
cizmuliţe reprezintă 
cizmuliţele fiecăruia 
dintre noi şi vreau să le 
decorăm cât mai frumos 
,pentru a le vedea şi 
moşul. Vom alege din 
coşuleţ personajul 
nostru preferat din 
poveste, apoi îl vom lipi 
pe cizmuliţă, după care 
trecem la decorarea 
ei(prima grupă). 
Cealaltă grupă vom 
confecţiona o nuieluşă, 
exact ca şi nuieluşa 
moşului. 
Înainte de a începe 
activitatea vom executa 
nişte exerciţii de 
încălzire a muşchilor 
mici ai mâinii:cântăm la 
pian,învârtim 
moriştile,spălăm 
rufele..... 
Alegem din coşuleţe 
personajul preferat din 
poveste, pe care îl vom 
lipi pe cizmuliţă., care 
v-a plăcut cel mai mult. 
Desfacem capacul 
lipiciului, luăm un 
personaj,de ex. pe Moş 
Nicolae, îl întoarcem pe 
partea cealaltă şi 
aplicăm lipici pe toată 
suprafaţa, îl reîntoarcem 

-pe produs. 
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cizmuliţei cu 
materialul 
primit în 
coşuleţe. 
-
confecţionarea 
nuieluşei 
moşului. 
 
 
efectuarea de 
exerciţii de 
încălzire a 
muşchilor 
mici ai mâinii 
 

şi-l lipim pe cizmuliţă. 
Atingem imaginea uşor 
cu palma, pentru a ne 
asigura că se lipeşte 
cum trebuie. După ce 
am terminat, vom lipi 
sus,pe cizmuliţă 
bordura ei sau blăniţa,  
reprezentată de bucata 
mare de carton ,pe care 
o aveţi în coşuleţ. 
Atenţie cum le lipim, să 
se suprapună una peste 
cealaltă. Trecem la 
lipirea vârfului 
cizmuliţei. Iar fulgii de 
nea din coşuleţ îi veţi 
lipi unde doriţi voi. 
 Cealaltă grupă, vom 
lua cele două fire de 
sârmă colorată şi le vom 
petrece una peste 
cealaltă, exact aşa cum 
vă arăt eu. Apoi, partea 
de sus o vom îndoi uşor 
pentru a forma o acadea 
sau o nuieluşă, care 
poate fi chiar nuieluşa 
moşului. 

Aprecieri finale Voi face 
aprecieri 
asupra 
modului în 
care au 
răspuns la 
întrebările 
adresate cu 
privire la 
poveste, dar şi 
asupra 
modului de 
lucru la 
activitatea 
practică. 

conversa
ţia 

ecusoane D 
I 
R 
I 
J 
A 
T 
 

  Copiii vor fi felicitaţi şi 
recompensaţi cu un 
ecuson ce reprezintă un 
personaj din poveste. 
 

-verbală 
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RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR  DE CONSILIERE A PĂRINȚILOR 
Grupa  mijlocie-grupa  fluturașilor 

 
 

Prof. Ștefan Lucica 
Grădinița P.P. nr. 1 Caransebeș 

Jud. Caraș-Severin 
 

 
NR. 
CRT. 
 
 

DATA TEMA ACTIVITĂȚII FORME DE REALIZARE 

      1  ,,Să-i educăm împreună!,, -ședință de bun venit 
      2  ,,Rolul și importanța colaborării cu 

familia în educarea copiilor!,, 
-prezentarea proiectului de 
parteneriatgrădiniță –familie 

      3  ,,Programul zilnic al copiluluila grădiniță 
și acasă!,, 

-dezbateri 

      4  ,,Cei șapte ani de acasă,,-norme de 
comportare în familie și la grădiniță. 

-dezbateri 
-joc de rol 

      5  ,,Copilul meu crește frumos și sănătos!,, -dezbateri 
      6  ,,Cum să devii un părinte bun , 

competent?,, 
-referat 
-discuții 

      7  ,,Cât de bine îți cunoști copilul?,, -chestionare părinți  
-discuții 

      8  ,,Eu și copilul meu!,, -relatări ,expuneri 
      9  ,,Copii de ieri, copii de azi!,, -relatări 

-dezbateri 
    10  ,,Să învățăm să fim generoși!,, -activitate comună de 

colectare de haine și jucării 
pentru copiii defavorizați 

    11  ,,E vremea colindelor!,, -prezentare de colinde de 
Crăciun 

    12  ,,Să ne cunoaștem copiii!,, -Activitate practică 
împreună cu părinții 

    13  ,,Influențele ecranului asupra copiilor!,, -referat 
    14  ,,Primul semestru la grupa mare,, -prezentarea portofoliilor 

copiilor 
    15  ,,Corectarea comportamentelor negative 

ale copiilor,, 
-discuții 

    16  ,,Copilul și violența infantilă!,, -discuții 
    17  ,,Jocul și jucăriile copilului meu!,, -dezbateri de tip masă 

rotundă 
    18  ,,Cum îmi petrec timpul liber împreună cu 

copilul m eu?,, 
-dezbateri  
-propuneri 
-sugestii 

    19  ,,Un mărțișor pentru tine!,, -activitate cu părinții 
    20  ,,Stop alimentelor procesate!,, -dezbateri 
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    21  ,,E ziua ta , mămico, în dar ți-am adus 
inima!,, 

-activitate cu părinții 

    22  ,,Copii mai buni –părinți mai implicați!,, -discutarea unor probleme 
înâmpinate pe parcursul 
anului școlar 

    23  ,,Când și cum e mai bine să recompensăm 
copilul?,, 

-dezbateri 
-sugestii 

    24  ,,Bucuria Învierii,, -activitate practică de 
vopsire a ouălor împreună 
cu părinții 

    25   ,,Ce aș face eu?,, -discuții 

    26  ,,Cum să comunicăm mai bine cu copiii 
noștri?,, 

-convorbire-dezbateri-
sugestii 

    27  ,,Ce fel de părinți suntem?,, -dezbateri 

    28  ,,Copilul meu e unic!,, -discuții 

    29  ,,Cum să procedez?,, -dezbateri 
    30  Probleme dificile –strategii simple!,, -gestionare a situațiilor de 

criză apărute pe parcursul 
anului școlar! 

    31  ,,Cum îmi protejez copilul? 
Influențe negative ale lumii moderne! 

-dezbateri-sugestii 

    32  ,,Fii un model pentru copilul tău!,, -activitate demonstrativă-
,,Plantăm flori în curtea 
grădiniței!,, 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educational 
 
 

Profesor Ștefanopol Anca Maria 
Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, Năvodari 

 
 
 
Școala în cotidian își păstrează aspectul exemplarității, la nivel teoretic, însă, ca trăire și feed-

back practic, instituția de invățământ se dimitizează în ramura sa educațională. 
 
Concurența, uneori neloială, a internetului diminuează rolul instructiv-educativ al școlii prin 

accesul la informații variate, prezentate într-un mod atractiv, facil. 
 
Captarea atenției elevului devine un proces dificil, iar în acest sens sunt imperios necesare acele 

metode, tehnici, strategii care să-i stimuleze educabilului interesul școlar. 
 
Activitățile desfășurate la orele de curs corelează într-o măsură insignifiantă axa conținut-

competență-abilități de viață. Devine o necesitate stringentă centrarea procesului instructiv-educativ 
pe implicarea directă a elevilor în demersul didactic. 

 
Activitățile extrașcolare vin să suplinească lacunele din sistemul de învățământ. Alături de 

informația primită în clasă, elevul poate așeza în cunoștințele sale și aspecte venite din exteriorul 
orei de curs. 

 
Astfel, prin excursii tematice, vizite la centre cultural-artistice, prin jocuri interactive, liceenii 

compensează latura afectiv-estetică a dezvoltării lor. 
 
Apartenența la grup, aprecierea, distracția, recunoașterea propriei valori, contribuția sunt doar 

câteva dintre nevoile pe care adolescentul simte să și le îndeplinească. Prin activitățile extrașcolare, 
elevul își poate satisface nevoile de mai sus, iar latura sa emoțională își găsește echilibrul. Mulțumit 
de sine, de rolul său în colectiv, el va fi dispus să participle la diferite acțiuni, să acorde întreaga sa 
atenție grupului de lucru, devenind conștient de contribuția sa. 

 
De asemenea, un profesor implicat în variate activități cu elevii estompează granița dintre 

evaluator-evaluat și își permite să se manifeste vulnerabil, autentic, în funcție de situația creată. Un 
plus îl aduce parteneriatului dintre profesor și elev, dar și relaționarea elev-elev pe parcursul 
activităților extrașcolare. 

 
Un club de lectură, un atelier de îndemânare, discuțiile Pălărierului, sau Ceainăria 

literară/jurnalistică, sunt doar câteva dintre acțiunile pe care elevii le pot alege. Grădinăritul sau 
reamenajarea unei săli constituie pentru adolescenți un moment plăcut în interacțiunea lor directă, 
rețelele de socializare trecând în plan secund.  

 
Amuzamentul și munca, satisfacția rezultatului, toate contribuie la schimbarea etichetei puse 

sistemului de învățământ. 
 
Rolul activităților extrașcolare este, așadar, pe alocuri, mai important în devenirea 

adolescentului, deoarece prin aceste demersuri elevul înțelege necesitatea implicării lui în 
parteneriatul educational. 
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LOCUL SI ROLUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE  

IN EDUCATIA COPIILOR IN GRADINITA 
 
 

Educatoare, Stefanel Carmen Mihaela 
Gradinita nr. 2 Draxini 

 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor 
obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se 
desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta 
toamna, frunzele ruginii, stolurile de pasari care se pregateau de plecare, frumusetea deosebita a 
acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. La varsta prescolara, 
copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa 
actioneze in acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in acord cu particularitatile 
de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind protejarea mediului 
inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 
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Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAŞCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. Ştefănigă Marinela 
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, Caransebeş 

 
 
 
Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 

dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului 
liber. 

Având un caracter atractiv, preșcolarii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire la astfel de activități. 

Potențialul larg al activităților extracurriculare este generator de căutari și soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Activitatea extrașcolară ocupă un rol important în ansamblul influențelor educative în grădiniță. 
Ea lărgește orizontul cultural al preșcolarilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite la activități. Participarea copiilor la acțiunile organizate în afara grupei și a grădiniței 
constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competențelor. Activitățile extrașcolare aduc o 
contributie însemnată și în educația morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acțiunile și 
lărgindu-le orizontul artistic. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite.     
Obiectivele acestor activităţi au rolul: 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
- organizează într-o manieră placută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
- formele de organizare sunt din ce în ce mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
- participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
- sunt caracterizate de optimism şi umor; 
- creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 

şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.                                    

În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin 
interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene 
interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic.  

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
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sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor.          

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare.  

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 
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CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                
LA DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A PREȘCOLARULUI 

 
 

Prof. Sorina – Iuliana Știr 
Grădinița cu P. P. „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Dorohoi 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 
 Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Activitățile extracurriculare își au rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. 
Acest tip de educație urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

Activitățile de acest gen au o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: vizite, plimbări, excursii. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. De-a lungul celor patru ani de grădiniță, grupa Boboceii a făcut nenumărate 
vizite, plimbări, printre acestea se numără vizitele la piață, la florărie, la brutărie, în parc și la sala 
de spectacole a orașului.  

Fiecare dintre aceste vizite a însemnat o modalitate nonformală de a învăța ceva nou despre 
legume, fructe, flori, meserii, culori și multe alte lucuri ce le pot îmbogăți cultura generală a copiilor 
dar și trezi interesul față de un anumit domeniu. Fiecare dintre aceste vizite a avut loc în cadrul unui 
proiect tematic cum ar fi: Bogățiile toamnei, Aș vrea să fiu.... Vizitele la sala de spectacole a 
orașului au fost fructificate prin vizionarea de piese de teatru pentru copii. Acestea au fost un prilej 
nemaipomenit pentru cei mici de a realiza că personajele din cărțile de basme pot prinde viață cu 
multă muncă și dăruire din partea actorilor.  

Pe lângă toate acestea, preșcolarii au experimentat o modalitate nouă de a acumula cunoștințe: 
excursia. Aceasta contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc 
locul în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor, învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi 
prezentul ei.  

Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de 
artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 
experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Excursia reprezintă 
finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai 
din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural. Și pentru că suntem doar la nivelul preșcolar, excursia noastră s-a rezumat la doar câteva 
obiective.  

Primul dintre ele a fost planetariul din cadrul Univestității „Ștefan cel Mare”, Suceava. Aici 
copiii au învățat lucruri noi despre soare, stele și planete. În cadrul educației formale, preșcolarii au 
acumulat doar cunoștințele minime legate de acest subiect. Dar prin intemediul acestei vizite și-au 
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însușit mult mai multe informații și au elucidat multe „mistere” la care nu găseau un răspuns destul 
de clar pentru nivelul lor de cunoștințe.  

Excursia a continuat pe un tărâm de basm. Humuleștii lui Creangă i-au fascinat pe cei mici prin 
toată splendoarea lor. Fiecare personaj, fiecare obiect și fiecare colțișor au adus aminte de câte ceva 
citit de „doamna”. Creangă ne-a călăuzit pașii spre cunoștințe noi în cadrul activităților formale iar 
vizita la casa memorială a fost un minunat prilej de a le consolida și a avea o imagine de ansamblu 
dincolo de paginile unei cărți. 

Cel din urmă obiectiv vizitat a fost Cetatea Neamț. Despre aceasta preșcolarii nu aveau foarte 
multe cunoștințe dar, prin intemediul ghidului, au aflat informații noi despre cel ce a fost un mare 
domnitor al neamului și al cărui nume îl poartă cu mândrie unitatea noastră: Ștefan cel Mare și 
Sfânt.  

Activităţile mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de factorii 
educaţionali în măsura în care: 

 
 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 sunt caracterizare de optimism şi umor; 
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 
Activitățile extracurriculare sunt o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a acestora. Diversitatea activităţilor oferite creşte interesul 
copiilor pentru învățare. 
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Activitățile extracurriculare și personalitatea copilului de vârstă preșcolară 
 
 

Dir. prof. Știrb Mihaela Delia 
Grădinița cu P. P. Piticii Isteți Zalău 

 

Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea. 

Nelson Mandela 

Educația copiilor începe de la cea  mai fragedă vârstă, când familia exercită primele influențe 
care contribuie la educația propriilor copiii, educație care implicit favorizează formarea 
personalității acestora. 

In momentul când copilul merge la grădinița și stabilește primele contacte sociale, se clădesc 
următoarele cărămizi în educația copilului de 3-6 ani. Prin toate activitățile desfășurate de grădinița 
în și afara ei  se urmărește formarea unei personalități active și creatoare care să poată să se 
integreze cu succes în societate. 

Pe lângă activitățile zilnice desfășurate în grădinița: activități de dezvoltare personală, activități 
alese de copii și activități pe domenii experiențiale, grădinița planifică și organizează activități 
extrașcolare care sprijină activitatea educatoarei în formarea personalității copiilor. Manifestarea 
interesului copiilor față de aceste activități și participarea cu plăcere la activitățile extrașcolare 
influențează pozitiv dezvolatarea copiilor. 

Activitățile extrașcolare se organizează în grădinița sau în afara ei, sunt activități care spijină 
procesul instructiv educativ din grădiniță, ele fiind activități complementare acestuia și vizează 
dezvoltarea în ansamblu a copilului, formarea acestuia ca personalitate care poate exercita în viitor 
un rol în societate. 

Acest tip de activități se desfășoară de obicei în cadrul parteneriatelor stabilite cu familia, 
școala, reprezentanți ai comunității locale și favorizează relațiile interpersonale, interacțiunea 
socială, educația rutieră și educația pentru sănatate a copiilor. Prin aceste activități copilul învață 
autodisciplina, beneficiază de momente de recreere și relaxare, dezvoltă copiilor încrederea în 
forțele proprii, toate aceste componente contribuind la formarea personalității preșcolarilor. 

Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar 
unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter 
ocazional şi iau forme foarte variate. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. 

-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, 

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 

care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  
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Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, picture, etc. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL INSTUCTIV- EDUCATIV 
 
 

Prof. Șuhani Rodica 
G. P. N. ,,Lumea copilariei,, Gura Humorului 

 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă 
şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de 
abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
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personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această 
formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în 
faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

”SUNT CETĂȚEAN AL SECOLULUI XXI !” 
 
 
 

PROFESOR, TACLIT DANIELA NADIA 
COLEGIUL NAȚIONAL” RADU GRECEANU”, SLATINA, OLT 

 
 
Procesul educațional este complex, diversificat, responsabil, individual sau de grup, formal și 

nonformal.  
Activitățile extrașcolare completează educația formală a tânărului prin acțiuni organizate, 

planificate, supravegheate, în instituțiile de învățământ sau în alte organizații. Acestea au scopul 
completării personalității tânărului, dezvoltării de abilități interpersonale, de informare, de muncă în 
echipă, colaborare cu alți factori educaționali, valorificarea timpului liber în mod util și benefic, de 
a ”descoperii”, corecta și completa atitudini și aptitudini utile tânărului educabil! 

Prin participarea la aceste activități, elevul se ” decorsetează” de programul școlar rigid, 
aglomerat, obositor. Este ” timpul și spațiul ” necesar în care creativitatea, comunicarea, imaginația, 
colaborarea, gândirea critică, fantezia ... se pot forma, descoperii și dezvolta în rândul tinerilor – 
competențele secolului XXI! 

Ca profesor diriginte, am organizat la clasa a XII-a, activitatea extrașcolară:   
”SUNT CETĂȚEAN AL SECOLULUI XXI!”. Am stabilit scopul și obiectivele, corelate cu 

indicatorii de evaluare, locul de desfășurare în cabinetul școlii ” MULTIMEDIA” (dotat cu 
instrumente TIC), echipele de lucru, modul de informare și desfășurare a activității. 

Elevii au plecat de la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) stabilite de  Summit-ul 
Mileniului din anul 2000, unde cele 191 de state membre ale ONU au adoptat în unanimitate cele 
opt obiective.  

Ne-am axat discuțiile pe obiectivele: 

•1. Reducerea sărăciei severe; 
•2. Realizarea accesului universal la educația primară  
•3. Promovarea egalității între sexe și afirmarea femeii 
•4. Reducerea mortalității infantile 
 
Elevii au plecat de la idea eliminării diferențelor materiale, culturale, sociale, religioase …   

dintre clasele sociale existente, dintre țările de Sud sau Nord sau Vest sau Est. Au fost combativi la 
ideea că sănătatea copilului/ mamei/ omului este încă în pericol… 

Au spus NU! – inegalităților dintre sărac și bogat, femeie și bărbat, copil alb și copil negru, 
lipsei accesului la educație, poluarea excesivă a mediului – factor negativ pentru sănătatea omului, 
naturii! 

Elevii au dezbătut, s-au implicat informal și emoțional, au dat dovadă de responsabilitate, de 
respect, de inventivitate, de capacități foarte bune de comunicare, de informare, de creativitate, de 
combativitate, de concurență.  

Au prezentat în ”power point” imagini sugestive, creații – desene representative, au formulat 
propuneri de realizare a acestor obiective ( dezvoltarea ” telemedicinei”, ” teleportarea ”, ” 
robotizarea”, ” moneda unică virtuală”, ” mașina timpului – spre viitor” cu scopul de a accelera 
dezvoltarea, de a făurii o lume mai bună, mai frumoasă și sănătoasă! 

Prin această activitate, elevii au dezvoltat competențe:de empatie, de creativitate, de flexibilitate 
în prezentarea și soluționarea Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, educație STEM, capacități 
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imaginative de proiectare, gândire inventivă, învățarea pe proiecte în echipă, au învățat obiectivele 
secolului XXI și abordarea statului ROMÂN! 

Ca professor, am înțeles că fiecare copil / tânăr percepe lumea prin prisma structurii interioare, 
prin educația sa, prin gradul lui de informare și înțelegere … dar, implicați în activități extrașcolare, 
tinerii au idei, au soluții, sunt receptivi și dornici de a-și lăsa ”amprenta” în schimbarea lumii în 
sens progresiv! 

 

Activitatea a fost interesantă, benefică și eficientă! 
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Rolul activitatilor extrascolare 

 
 
 

Prof. Talaban Adrian 
LT “Al. I. Cuza”, Corabia 

 
 

In ultima vreme, activitatile extrascolare ocupa un rol foarte important in randul elevilor care, 
din dorinta de a-si forma, dezvolta si contura intr-un mod placut personalitatea, apeleaza cu placere 
la aceasta cale. Avantajele participarii la astfel de proiecte sunt numeroase, favorizand chiar si 
atitudinea elevului fata de invatare, acestia beneficiind atat de performante scolare cat mai ridicate, 
cat si de strategii adecvate de rezolvare a problemelor. 

 
De-a lungul timpului, activitatile extrascolare au luat forme variate, toate avand ca scop 

invatarea nonformala si petrecerea timpului liber intr-un mod placut si, totodata, benefic; acestea 
prevad dotarea elevului cu abilitatile necesare unei bune dezvoltari, unei stari de spirit pozitive sau 
stimularii increderii in sine carora, multora le lipseste cu desavarsire din cauza diferitor factori, 
printre care si inexistenta implicarii familiei, pentru ca, deseori, copiii au nevoie de sprijin in 
perioada formarii personalitatii si a luarii unor decizii. 

 
De altfel, prin aceste activitati, li se ofera elevilor un prilej de a descoperi moduri noi de insusire 

a unor trairi, de a colabora, de a interactiona cu diversi oameni ce vor avea o oarecare influenta 
asupra lor. 

 
Deoarece activitatile extrascolare presupun o diversitate de domenii, participarea la acestea 

poate ajuta elevul in descoperirea talentului sau, in aprofundarea unei abilitati ce va juca un rol 
important poate chiar in alegerea, de ce nu, a meseriei fiindca, prin incercarea de a-i arata acestuia 
ca orizontul cultural este mult mai vast si nu consta decat in materiile pe care le propune sistemul de 
invatamant, copilul se va simti mult mai incurajat si va profita din plin de ceea ce i se ofera. 

 
Totodata, desfasurarea acestora are loc dupa programul de studiu, ceea ce ar putea reprezenta si 

un dezavantaj, pentru ca este in joc energia elevului.  
 
Tinand cont ca programa scolara este una destul de incarcata si complexa, presupunand 

implicarea semnificativa a elevului, participarea si la alte actiuni ar putea duce la o suprasolicitare, 
fiind nevoie de o atentie deosebita in alegerea, dozarea corecta a lor. 

 
Asadar, activitatile extrascolare sunt solutia vitala pentru un inceput de drum echilibrat, pentru 

formarea ca individ responsabil in societate, oferindu-le elevilor sansa de a experimenta, de a trai 
momente unice alaturi de personalul din cadrul acestor actiuni, oameni care le vor crea conjuctura 
care sa ii ajute sa dea frau liber imaginatiei, oameni ce vor munci semnificativ la acest proces de 
autodepasire, de cunoastere si dobandire de abilitati necesare pe care le vor dezvolta pana vor 
ajunge la performanta,  valori morale pe care si le vor insusi pe viitor. 

 
 
Bibliografie: 
 
 – Pedagogie si psihologie, Marin Preda 
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Activități extrașcolare - protecția mediului înconjurător 
 
 

Prof. Talaban Mioara,  
Sc. Gimn. Virgil Mazilescu” Corabia 

 
 
 
Activitatile extrascolare indeplinesc un rol important in dezvoltarea atat fizica, cat si psihica a 

elevului, fiind o tehnica des intalnita in randul celor de azi. 
 
 Asadar, parintii apeleaza la aceste activitati din dorinta de a-si indruma copilul in directia 

potrivita, sub atenta supraveghere a organizatorilor. 
 
Activitatile extrascolare cuprind o diversitate de domenii, una mai interesanta si utila decat 

cealalta, insa cea la care cred ca ar trebui sa participe elevii cu desavarsire este educatia ecologica.  
 
 Această disciplină asigură în mod organizat însuşirea unor cunoştinţe prin activităţi de 

observare, identificare, grupare, jocuri, activităţi practice a lumii care ne înconjoară. 
 
Aceasta activitate a devenit faimoasa atat in randul elevilor, cat si printre cei mari, care dau 

dovada de o mare implicare in acest proces, poluarea fiind intalnita la tot pasul, amenintand din ce 
in ce mai mult mediul, dovada stand cantitatile semnificative de gunoaie stranse anual, vietuitoarele 
acvatice pe cale de disparitie, dar si altele. 

 
Elevii se arata atrasi de aceasta activitate, fiindu-le prezentate in amanunt avantajele implicarii 

in salvarea mediului inconjurator, riscurile la care ne supune poluarea.  
 
Educatia ecologica este un domeniu extrem de generos, interesant si atractiv pentru majoritatea 

copiilor. 
 
Copilul de varsta scolara mica nu trebuie bombardat cu cunostinte teoretice, ci trebuie implicat 

in activitati practice cat mai variate si mai atractive, care sa vina in intampinarea curiozitatii 
senzoriale in plina dezvoltare.  

 
Nu bogatia cunostinţelor de biologie intereseaza in primul rand, ci cunoasterea si mentinerea in 

forul interior al copilului a urmatoarelor stari: 

 dorinta de a cunoaste universul lumii vii; 
 puterea de a ocroti formele de viată;  
 mentinerea unei legaturi cu natura; 
 dezvoltarea aptitudinilor muncii in echipa; 
 spiritul competitiv. 

Astfel, o reala educatie ecologica ar putea aduce un plus atat protejarii mediului inconujurator, 
cat si dezvoltarii elevului ca individ responsabil in societate, dobandirii unor activitati utile pe 
viitor. 

 

2071



 

 
ROLUL SERBĂRILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 

 
 

PROF. TALOȘ ILDIKO 
GRĂD. CU P. P. ,,PARADISUL PITICILOR”, DEJ, JUD. CLUJ 

 
 
 
Serbările sunt evenimente deosebite care încununează activitatea din timpul unui semestru sau 

al unui an școlar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor. Prin conținutul și încărcătura emoțională pe 
care o declanșează, serbările au un rol educativ deosebit. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii copiilor.  

Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 
copiilor sau educatoarelor. 

Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la grădiniţă 
şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă.  

Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi perfecţionează 
deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile 
pentru arte.  

Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Pentru a 
atinge scopul manifestării artistice, educatoarea trebuie să aibă în vedere pregătirea artistică la nivel 
corespunzător vârstei copiilor și crearea unui decor adecvat.  

Educatoarea trebuie să aibă o concepție clară și precisă asupra conținutului serbării, pornind de 
la o idee tematică, în jurul căreia să se grupeze toate punctele din program, pentru ca întregul să fie 
unitar. 

Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales să nu 
afecteze timpul destinat altor activități comune.  

Din varietatea serbărilor organizate, cele mai frecvente sunt: serbarea de Crăciun, serbarea de 8  
Martie și serbarea de sfârșit de an școlar în care copiii prezintă programe culturale, fiind momente 
care le vor rămâne adânc întipărite în memoria și viața lor.  

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie 
să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi 
de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, 
şi atmosfera încărcată de emoţii ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă 
parte. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un 
întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul. 
Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul artistic folosit 
trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi 
de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți.  

Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea 
creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații 
artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 

Reușita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri.  
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Serbările din grădiniță, ocupă un loc important în activitatea instructive-educativă, ele vizând nu 
numai depistarea  și dezvoltarea aptitudinilor, ci și valorificarea potențialului creative al copiilor. 

 
 
Bibliografie: 
 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

 
 

TĂMAŞ CRISTINA GEORGETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU BAIA MARE 

 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
elevilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 

 Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, elevii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză  elevii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra elevului. 

Din seria activităţilor extraşcolare amintesc: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 
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Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

  
 
Bibliografie: 
 
https://www.ziaruldeiasi.ro 
www.gradinitaluidavid.ro 
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Rolul  vizitării muzeelor în procesul instructiv- eduvativ 
 
 

TAMAŞ IOAN MARIN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU BAIA MARE 

 
 
 
 Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a 

observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate 
de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

În fiecare an, pe 18 mai, la nivel mondial, se sărbătoreşte Ziua Internațională a Muzeelor. 
Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) , la 18 mai 1977 a hotărât dedicarea acestei zile 
muzeelor din toată lumea, cu scopul evidențierii rolului crucial al acestora în conservarea și 
transmiterea valorilor patrimoniale, spirituale, culturale și naturale ale unui popor. Muzeele aduc în 
atenția contemporaneității pagini de istorie, civilizație, religie, cultură, literatură, artă, ocupații, 
pasiuni, inovații etc., toate la un loc însumând, ca într-o chintesență, cultura și civilizația societății 
omenești. Cu toții am pășit, măcar o dată în viață, într-un muzeu.  

ICOM-ul a definit muzeul ca pe o instituție aflată în slujba societății și a dezvoltării acesteia, 
deschisă publicului, care achiziționează, conservă, comunică și expune, în scopul cercetării, 
educației și divertismentului, dovezi materiale ale oamenilor și ale mediului lor înconjurător. Destul 
de complexă definiția. Mai pe înțelesul tuturor, un muzeu are menirea de a prezenta publicului 
rădăcinile civilizației, viața în toată complexitatea ei, ba chiar de a-l face pe vizitator să înțeleagă 
mai profund lumea, cu tainele ei.  

Muzeele chezășuiesc o reală posibilitate de supravieţuire mărturiilor, ştirilor şi ideilor de 
dinaintea noastră. Cu cât sunt mai variate din punct de vedere tematic, izbutesc să oglindească o 
înfățișare mai apropiată de realitate a societăţii, constituind, deopotrivă, pecetea unui distinct nivel 
de progres al omenirii. Ca entitate culturală şi ştiinţifică, muzeul are un rol însemnat în 
contemporaneitate, căci, dacă ne referim doar la cel cu profil de istorie, poate fi definit ca „oglinda 
în care poporul se poate recunoaşte pe sine însuşi”.  

Reprezentând un factor de răspândire a vistieriei mondiale de cunoştinţe de la o epocă la alta, 
pentru progresul umanității, muzeul – alături de arhivă, bibliotecă, instituţiile de învăţământ – 
trebuie să dăinuiască precum o autoritate „vie”, dinamică, indispensabilă, solicitată şi acceptată de 
societate. Înțeleasă corect, instituția muzeală reprezintă una dintre valoroasele surse de educație din 
toate timpurile. Iată, deci, câteva motive pentru a ne spori interesul vizitării muzeelor, hrănindu-ne 
sufleteşte din ele, ca din autentice izvoare de cultură. 

Potrivit CIMEC (Institutul de Memorie Culturală), după ultimele date actualizate în 2010, în 
România există 825 de muzee naționale, colecții particulare, colecții muzeale mănăstirești, muzee în 
aer liber, colecții de artă românească sau europeană, muzee etnografice, expoziții de istorie și artă, 
situri arheologice, muzee sătești și altele. Numai în municipiul București sunt aproximativ 57 de 
muzee. În cuprinsul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, după datele furnizate de instituția amintită 
anterior, fiinţează peste o sută de muzee. Județul Neamț se află în frunte, cu 38 muzee, case 
memoriale ori expoziții muzeale, urmat de județul Iași, cu 34 de astfel de instituții, Suceava și 
Bacău cu câte 33, Botoșani,12, iar Vaslui, 11 muzee. 

Societatea contemporană nu mai poate evolua fără ştiinţă. Ştiinţa este un „must know” fără de 
care nu putem vorbi despre evoluţie, ci de involuţie. A ne crampona de cutume, lipsuri de orice fel, 
credinţe arhaice sau de lipsa de timp necesară cunoaşterii, reprezintă doar o scuză fără temei. A nu 
acorda atenţie ştiinţei încă din primele stadii ale perceperii realităţii înconjurătoare, reprezintă o 
limitare voluntară şi o lipsă de bună credinţă în ceea ce priveşte educaţia permanentă. 

Muzeul de ştiinţă reprezintă o alternativă a ceea ce am putea numi „reunirea tuturor ştiinţelor 
într-un singur volum” pe scurt, dar cu impact. O alternativă rezumativă pentru toate vârstele, ce ar 
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putea conduce fie la umplerea unor goluri dobândite în şcoala formală, fie la înţelegerea proceselor 
şi fenomenelor în mod pragmatic, depăşind stadiul teoretic omniprezent în procesul educativ 
actual.Muzeul de ştiinţă este un spaţiu în care intri şi uiţi să mai ieşi. Te atrage, te captivează, te 
scoate din dimensiunea temporală, te propulsează în universuri paralele, un spaţiu de poveste ce te 
transportă în trecut, în care percepi prezentul, dar intuieşti totodată şi viitorul. Este acel spaţiu în 
care atingi totul, vibrezi cu toate simţurile şi înţelegi perfect DE CE? Ţi se dă răspunsul pe loc la 
toate întrebările: Când? Unde? Despre Ce? De ce? Cu ce? Prin ce? Care? Cum? Ce va fi?… şi multe 
altele. 

Fie că sunt impresionante sau de dimensiuni mai mici, sunt prea puţine cele în care s-a investit 
cu adevărat pentru adevărata interacţiune a vizitatorului cu acel „volum unic” şi în câte dintre ele 
avem permisiunea să atingem şi să absorbim toată istoria ştiinţifică cu tot saltul ei din antichitate şi 
până în prezent, trecând prin etapa revoluţiei sale? Din păcate, în prea puţine muzee ale ştiinţei se 
acordă această permisiune de interacţiune tactilă, de a dovedi sinelui că ştiinţa nu este o metaforă, ci 
un argument palpabil sau că ele s-ar constitui toate în veritabile atracţii turistice. 

Parcurile ştiinţifice sunt de obicei afiliate universităţilor sau centrelor de cercetare ştiinţifică, 
contribuind prin colaborarea cu autorităţile locale, la creşterea prosperităţii unei comunităţi. 
Activităţile de aici sunt bine planificate şi gestionate, iar rezultatele cercetării ştiinţifice sunt intens 
comercializate, punând astfel câte o „cărămidă” la dezvoltarea economică prin promovarea 
cunoaşterii şi a înaltei tehnologii.  

Parcurile ştiinţifice susţin antrepenoriatul, talentul şi competitivitatea economică.Primele parcuri 
ştiinţifice din lume au fost înfiinţate în anii `50, ajungând cu timpul adevărate oraşe de tip 
„tehnopol”. Cel mai bun exemplu este „Silicon Valley” înfiinţat ca centru de cercetare pe lângă 
Universitatea Standford din Statele Unite ale Americii, iar un al doilea exemplu ar fi „Research 
Triangle Park”, înfiinţat în anul 1959 în Carolina de Nord, S.U.A. Acesta din urmă are 28 kmp şi 
este considerat unul dintre cele mai mari parcuri de cercetare high-tech din lume. Compania IBM se 
poate lăuda cu faptul că are peste 11000 de angajaţi care lucrează în acest parc ştiinţific. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme 
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Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizate la 

clasă. Acestea vin în completarea procesului de învățământ și contribuie la descoperirea și 
dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. 

Activitățile extrașcolare sunt acele activități extracurriculare realizate în afara mediului școlar, 
în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ. Sunt foarte importante pentru copii.  

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste 
pentru copii.  

Este necesar să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se 
ofere posibilitatea de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să 
fie create condiţii de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. Este necesar să se îmbine 
în mod util şi plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor. 

Activitățile extrașcolare se deosebesc de activitățile școlare. Ele sunt diferite din punct de 
vedere al conținutului, duratei și metodelor folosite.  

Conținutul activităților extrașcolare,  nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu, elevii 
având libertatea de a alege conținuturile care sunt în concordanță cu dorințele acestora.   

 Activitățile extracurriculare pot lua diferite forme: excursii, drumeții, vizionări de filme,  tabere 
școlare, competiții sportive, concursuri. Prin activitățile la care participă, ei își însușesc diferite 
cunoștințe despre literatură, arta, știință.   

Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole 
de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.  
Copilul traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 

calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea 
elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și emoțional. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. 
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”Esenţa fericirii este sănătatea, iar sănătatea este mişcarea.” James Thomson 
 
În cadrul sistemului educaţional, activităţile sportive extraşcolare se înscriu într-un cadru mai 

larg, introducând alţi parametri, indicatori şi cadre de referinţă în aprecierea actului formativ şi 
constituie modalitatea neinstitutionalizată de realizare a educaţiei.  

Personalitatea adolescentului este creionată în liniile sale directoare de acţiune educativă 
săvârşită în mod organizat în procesul de învăţământ. Activităţile sportive extraşcolare prin formele 
sale multiple contribuie la conturarea şi definirea personalităţii armonioase ale elevilor.  

Aşa cum prea bine ştim, mişcarea înseamnă sănătate. Acordându-i atenţia cuvenită încurajam 
îndeosebi mişcarea în aer liber, în mijlocul naturii, menţinând organismul într-o formă armonioasă. 
În afara locului de desfăşurare a orelor de educatie fizică şi sport (incinta şcolii) dorinţa  de mişcare 
se mai poate împlini  şi în alte locuri.  

Activităţile sportive extraşcolare oferă copilului posibilitatea de a petrece cât mai mult timp în 
natură, de a cunoaşte (explora) mediul înconjurător, de a desfăşura o varietate de activităţi şi jocuri, 
care aduc aventura şi îmbogăţesc experienţele acestora.  

În ultimii ani, cercetările din domeniul medical au arătat că lipsa unei sănătăţi depline este strâns 
corelată cu lipsa de activitate fizică. Cunoaşterea acestui fapt, asociată cu o conştientizare mai bună 
a aceea ce înseamnă îngrijirea sănătăţii poate să îi schimbe oricui stilul de viaţă. Entuziasmul actual 
faţă de mişcare nu este (numai) o problemă de modă.  

Tot mai mulţi părinţi au realizat faptul că pot preveni instalarea unui număr foarte mare de 
afecţiuni induse sau favorizate de inactivitate, căutând să înscrie copiii la activităţi sportive 
extraşcolare şi aceasta nu pentru o lună, nu pentru un an, ci pentru tot restul vieţii.  

Există o multitudine de forme şi modalităţi de activităţi sportive extraşcolare pe care copilul le 
poate practica în timpul liber, fiecare având particularităţile proprii de desfăşurare. Atletismul sub 
toate formele, fotbal, gimnastică, jogging, tenis de masă, tenis de câmp, înot, baschet, handbal, arte 
marţiale, patinaj, turism, ciclism, dansuri de societate, dansuri populare, badminton, schi etc., sunt 
doare câteva dintre sporturile ce pot fi practicate de elevi în condiţii variate.  

 
În concordanţă cu scopul pe care îl au, activităţile motrice extraşcolare, au următoarele 

obiective:  
 
- optimizarea capacităţilor fizice, în scopul creşterii randamentului acestora în activităţile 

depuse;  
- prevenirea şi combaterea influenţelor negative ale diferitelor activităţi profesionale asupra 

stării de sănătate şi atitudinii corpului;  
- compensarea eforturilor fizice şi psihice depuse în procesul educativ prin activităţi 

reconfortante şi recreative;  
- prevenirea şi combaterea influenţelor nocive asupra capacităţii funcţionale a organismului 

omului, cauzate de factori poluanţi şi stresanţi (chimici, termici, acustici, vizuali, etc.), prin 
practicarea sistematică a unor exerciţii fizice în aer liber, în locuri liniştite şi departe de surse 
poluante.  
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Activităţile sportive extraşcolare au în vedere efectele favorabile pe care anumite stări de boală, 
deficicenţe fizice-funcţionale sau traumatiseme le poate exercita asupra organismului, contribuind 
astfel la însănătoşirea acestuia, la corectarea unor abateri de la normal, deci la procesul de 
îmbunătătire a vieţii noastre.  
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Universităţii „Transilvania” Braşov, 2007;  
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Într-o comunitate, școala este motorul dezvoltării. Ea trebuie să fie deschisă la nevoile 

comunităţii, să identifice acele domenii în care pot dezvolta parteneriate comunitare: alternative de 
petrecere a timpului liber pentru copii şi tineri, activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru 
sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a familiilor sărace etc. O şcoală dezvoltată este aceea care răspunde 
unei game cât mai largi de nevoi ale beneficiarilor săi, este deschisă la parteneriate, cu oameni 
pregătiţi şi motivaţi. 

Când şcolile, familiile şi comunitatea lucrează împreună pentru a sprijini învăţarea, copiii tind 
să aibă rezultate mai bune. Profesorul care comunică şi are legături efective cu părinţii obţine 
performanţe mai bune cu elevii săi.  

Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, ca un 
sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Tocmai în acest sens este 
nevoie de colaborare între familie, şcoală şi comunitate. Parteneriatul educaţional presupune 
participarea la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi 
partenerii, comunicare eficientă între participanţi, inter-relaţionare, acţiuni comune cu respectarea 
rolului fiecărui participant.  

Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de 
domeniul educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea 
contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă . 

Beneficiarii colaborării dintre profesori, părinți și comunitatea locală sunt elevii. 
Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor, perfecţiona 

abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar;  îmbunătăţi 
abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  conecta familiile cu 
membrii şcolii și ai comunităţii;  stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi 
suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli.  

Parteneriatele reprezintă o componentă esențială în organizarea și desfășurarea activității în 
școală și în clasele de elevi. Îmbunătăţirea relaţiilor dintre şcoală şi comunitate duce la creşterea 
calităţii educaţiei oferite elevilor. Aceasta reprezintă o prioritate a actualei strategii educationale. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, 
în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor.   

Săptămâna Școala Altfel este un program dedicat activităților extracurriculare și extrașcolare. 
Timp de o săptămână orele normale sunt înlocuite de activități speciale, pe care părinții, elevii și 
învățătorii le pot stabili împreună. Activitățile sunt organizate de luni până vineri, iar numărul de 
ore petrecut trebuie să fie egal cu numărul de ore petrecut în mod normal în sălile de clasă. Fiecare 
unitate de învățământ poate desfășura acest program în funcție de planificarea activităților didactice. 
Indiferent că ne referim la activități pentru preșcolari, elevi din ciclul de învățământ primar, 
gimnazial sau elevi de liceu, profesorii trebuie să se documenteze cu atenție înainte și să planifice 
activitățile din timp. 

Anul acesta pentru activitățile din săptămâna ”Școala Altfel” am stabilit, după ce am consultat 
părinții, mai multe activități. Cea mai atractivă pentru elevi și părinți a fost ”Arta pictării icoanelor 
pe sticlă”. Încă de la propunere aceasta se anunța a fi una deosebită. Părinții și elevii au fost 
încântați de idee, implicându-se în pregătirea celor necesare cu entuziasm.        
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Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă, iar apoi la Biserica Sf. Nicolae din Mărăcineni. 
Elevilor le-a fost prezentat un filmulet despre pictarea icoanelor pe sticlă, prin care au fost 
familiarizati cu tehnicile de lucru si cu materialele necesare. Fiind Săptămâna Mare s-au purtat 
discuții despre evenimentele care se petrec în această perioadă și importanța lor. Ei au înţeles rolul 
icoanei în viaţa creştinului, ca apoi să-şi însuşească activitatea practică, ordinea, specificul şi 
importanţa fiecărei etape de lucru. S-a început cu pregătirea materialelor: isvodul, sticla, markerul 
permanent,  culorile acrilice și lacul auriu. Această activitate le-a oferit copiilor un cadru de 
desfăşurare al unei activităţi practice, intelectuale, artistice şi duhovniceşti care stimulează 
solidaritatea, dragostea faţă de semeni şi faţă de cei aflaţi în nevoi,  preocuparea pentru frumosul 
artistic. 

Când au fost finalizate icoanele, acestea au fost înrămate cu ajutorul părinților. Elevii au mers la 
Biserica Sf. Nicolae din Mărăcineni, unde au participat la slujba de sfințire a icoanelor. La 
întoarcerea în școală s-a realizat o expoziție cu icoanele. 

Copiii și-au manifestat dorinţa de a mai realiza astfel de activităţi, de a cunoaşte cât mai multe 
lucruri despre pictura icoanelor pe sticlă. Părinții au dorit ca acestă experiență să se repete, întrucât 
este desosebită și îi atrage pe copii. Această activitate a fost una de succes, cadrele didactice din 
școală manifestându-și interesul pentru această activitate, propunând ca ea să se generalizeze și să 
cuprindă elevii dornici de a învăța această tehnică, din mai multe clase de învățământ primar, 
gimnazial sau liceal. 

“Programul Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” susține educația alternativă prin 
activitățile derulate în această perioadă. Profesorii și învățătorii sunt elementele cheie, fiind cei care 
stabilesc programul activităților, pe baza propunerilor venite din partea părinților și elevilor. Este 
important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, informală. De 
la an de an activitățile pentru „Școala Altfel” se schimbă, iar profesorii sunt tot timpul în căutare de 
noi modalități prin care să-și surprindă plăcut elevii.   
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Sistemul de învățământ are ca finalitate formarea-dezvoltarea  personalității umane conform 

anumitor valori determinate preponderent de contextul social-istoric în care se desfășoară acțiunea 
educațională. Idealul educațional al școlii românești nu se referă doar la desăvârșirea interioară a 
personalității, ci are în vedere și asigurarea dimensiunii de ordin vocațional a procesului instructiv-
educativ, vizând exercitarea unei profesiuni cu randament optim. 

Procesul educațional presupune o activitate instructiv-educativă complexă desfășurată în mod 
sistematic și organizat de către elevi și profesori care conduce la înzestrarea elevilor cu un sistem de 
cunoștințe, deprinderi, capacități și competențe pe baza cărora ei dobândesc cunoașterea științifică a 
realității, își formează concepția despre lume, trăsăturile de caracter, precum și aptitudinile de 
cercetare și creație. 

Desfășurată într-un cadru pedagogic determinat și orientată predominant spre informare și 
evaluare, educația formală are anumite limite care vizează tendința de transmitere-asimilare a 
cunoștințelor în defavoarea dezvoltării-exersării capacităților intelectuale și a abilităților practice, 
iar centrarea pe performanțele înscrise în programele școlare lasă mai puțin timp imprevizibilului și 
studierii aspectelor cotidiene cu care se confruntă elevii. Se manifestă grijă față de dezvoltarea 
cognitivă a copilului, însă se neglijează laturi cel puțin la fel de importante precum abilitățile 
sociale.  

Michael Winterhoff,  psihiatru și psihoterapeut specializat în tulburările de dezvoltare ale 
copiilor și adolescenților, trage un semnal de alarmă cu privire la numărul tot mai mare de copii cu 
probleme comportamentale ceea ce va avea drept consecință faptul că tot mai puțini adolescenți și 
adulți vor fi capabili de a munci și a relaționa. 

Autorul consideră că, pentru ca omul ajuns la maturitate să poată trăi independent, are nevoie  în 
principal de două componente modelabile ale psihicului. Pe de o parte este vorba despre funcții 
psihice precum toleranța la frustrare, instanța conștiinței morale, atitudinea pozitivă față de muncă 
sau chiar și disponibilitatea de a face performanță. Aceste funcții trebuie formate treptat, pentru a 
asigura o structură optimă a psihicului. Pe de altă parte, sunt necesare concepțiile despre lume, adică 
un anumit mod în care noi percepem și interpretăm lumea din jurul nostru și poziția noastră în 
cadrul ei. Concepția despre lume la omul adult, în societatea noastră modernă occidentalizată, 
orientată spre creștinism, indică faptul că noi, ca indivizi, ne percepem în cadrul unei societăți mai 
mari. 

Competențele emoționale și competențele sociale constituie premisă pentru adaptarea socială și 
cea școlară. Dezvoltarea acestor competențe este rezultatul experiențelor de învățare într-o măsură 
semnificativă, de aceea este necesar să se creeze contextele potrivite exersării lor.  

Complementară educației formale sub raportul finalităților conținutului și a modalităților 
concrete de realizare este educația nonformală. Aceasta a fost definită de către J. Kleis drept “orice 
activitate educațională intenționată și sistematică desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al 
cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale, în scopul maximizării învățării 
și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul 
notării în catalog, disciplina autoimpusă, efectuarea temelor“. 

Activitățile extrașcolare, componente ale activităților extracurriculare, reprezintă toate 
activitățile ce au loc în afara instituției de învățământ și oferă contexte variate pentru dezvoltarea 
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unei relații de comunicare cadru didactic/adult-elev, dar și elev-elev și conduc către adoptarea unor 
comportamente prosociale. 

În funcție de dimensiunea educațională dominantă, activitățile extrașcolare pot fi activități de 
educație intelectuală, de educație morală, culturale, sportive, artistice, favorizând dezvoltarea unor 
aptitudini speciale. Elevii trebuie să fie îndrumați să dobândească o gândire independentă, să 
manifeste toleranță față de ideile noi, să accepte și să prețuiască diversitatea, să-și formeze 
capacitatea de a descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a lor, să-și dezvolte 
capacitatea de a critica constructiv. 

Situațiile educaționale diferite, dincolo de activitatea în sine, oferă elevilor o natură particulară a 
experienței individuale, fiind cea mai interesantă pentru aceștia. 

Astfel, activitățile extrașcolare inspiră și provoacă educabilul, atât pentru succesul lui 
educațional, cât și pentru cel din viața de zi cu zi. Ele au scopul de a completa formarea 
personalității elevului asigurată de educația formală și de a dezvolta alte aspecte particulare ale 
personalității acestuia. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ECOLOGICE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. Ţarălungă Simona 
Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine. Activitățile extrașcolare contribuie la formarea 
personalității elevului.  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare.  

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Plecând de la premisa că scopul educaţiei ecologice este de a preveni deteriorarea mediului, în 
acest sens omul trebuie să acţioneze conştient pentru menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a 
calităţii acestuia. În prezent, societatea umană se confruntă cu o serie de probleme negative: 
limitarea rezervelor şi resurselor naturale, degradarea continuă a mediului, efectele încălzirii globale 
etc.  

Deoarece educaţia ecologică este o educaţie prin şi pentru valori se impune astăzi tot mai mult 
promovarea ei în spaţiul şcolar, asigurându-se astfel transpunerea în practică a obiectivelor 
conţinuturilor informaţionale abordate la nivel interdisciplinar.  

Obiectivele conduc la formarea unor deprinderi şi atitudini cu privire la problema mediului 
înconjurător.  

În şcoala noastră la clasele a V-a şi a VI-a  au fost desfăşurate mai multe activităţi ecologice cu 
aplicaţie practică: 

• ,,ENERGIA EOLIANĂ – ENERGIA VIITORULUI” - Proiectul a participat la concursul 
internațional ,,Play Energy” şi a obținut premiul al III-lea la etapa regională 

Elevii clasei a V-a au propus pentru participarea la concursul internațional ,,Play Energy” un 
proiect de obţinere a unei surse alternative de energie. 

Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată prin puterea vântului.  Producerea 
de energie eoliană nu implică producerea a niciunui fel de deşeuri. 

Deoarece în județul Vaslui clima şi relieful sunt  favorabile amplasării centralelor eoliene, elevii 
clasei a V-a  s-au gândit că acest lucru se poate extinde la nivelul consumatorilor casnici. Astfel, ei 
s-au gândit că se pot monta centrale eoliene  care au avantajul emisiei zero de substanțe poluante şi 
gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili. 

Ȋn prima etapă pot fi montate centrale eoliene la consumatorii care îşi pot permite  costurile 
acestora.  

Ulterior aceştia îşi pot recupera măcar parțial investiția prin introducerea energiei neconsumate 
în rețeaua națională de distribuție şi revânzarea acesteia către alți consumatori. Ȋn următoarea etapă 
numărul utilizatorilor creşte datorită avantajelor observate şi astfel se poate ajunge ca întreaga 
cantitate de energie să provină din energia eoliană. 
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Ȋn felul acesta elevii clasei a V-a  doresc să îşi arate grija pentru mediu şi să promoveze educația 
ecologică. 

 

            
 
• 1 APRILIE – ZIUA PĂSĂRILOR 
În luna martie a anului 1994, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi-a declarat acordul pentru 

organizarea în şcoli a Zilei Păsărilor. De atunci, 1 aprilie – Ziua Păsărilor – este sărbătorită în 
fiecare an în România. 

O astfel de acţiune a fost şi cea desfăşurată la Şcoala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui, 
unde elevii clasei a VI-a  au participat la o activitate dedicată Zilei Păsărilor. 

Cunosând efectele negative ale activității omului asupra faunei elevii au fost mobilizați în 
vederea protecției speciilor de animale, astfel încât ei au realizat căsuțe pentru păsări pe care le-au 
amplasat în grădina şcolii.  

În urma desfăşurării acestor activităţi elevii au conştietizat importanţa ocrotirii păsărilor, a 
habitatului lor, a naturii , a mediului înconjurător. Au descoperit lucruri interesante despre păsări, 
cauza dispariţiei anumitor specii şi legea protejarii speciilor pe cale de dispariţie. 

 
 

   
 
 
• PARADA ECO 
Cu spirit ecologic şi în dorinţa de a proteja planeta, elevii clasei a V-a , au confecţionat  costume 

din diferite  materiale reciclabile. Prin ceea ce au făcut, copiii le-au arătat colegilor lor, dar şi 
cadrelor didactice că pot fi la modă fără a polua natura. 
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Astfel, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor.  

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic 
şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltareaarmonioasă a elevilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Profesor învăţământ primar Țăran Alina Florentina 
Şc. Gimnazială „George Gârda”, Mănăștiur 

 
 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
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 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Prof. Înv. Primar Țăran Ovidiu Teodor 
Școala gimnazială George Garda Manastiur 

 
 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
 (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera 
cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, 
prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor. 

Partea superioară a formularului 
Partea inferioară a formularului 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educațional 

 
 

PROF. TARBA CORNELIA MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIURTELECU HODODULUI, JUD. SATU MARE 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
elevilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare. 

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se 
utilul cu plăcutul.  

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătorile, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Pentru a nu fi doar un spectator in lumea artei eu impreuna cu 
colegele mele am ales să facem la orele de optional la clasa a V-a teatru școlar și l-am intitulat ,,Sus 
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cortina ! .Sunt foarte mulțumită deoarece elevii sunt foarte atrași de lumea teatrului și participa cu 
mare drag la toate activitățile organizate in cadrul orei. 

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 

In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, a vietii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, scolarii isi pot forma sentimental 
de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in 
natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul 
compunerilor. La vârsta şcolară, elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în 
legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

Ca dascăli trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe 
ştiinţifice, să organizăm activităţi educative cât mai variate astfel incât elevul să se descopere cât 
mai mult pe sine și cât mai variat.       
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ACTIVITAŢILE EXTRAŞCOLARE –MIJLOC DE DEZVOLTARE  

A CREATIVITAŢII  LA VARSTA PREŞCOLARA 
 

G.P.P.”Lumea Copiilor” 
Prof. inv. preșcolar Tartau Eugenia 

 
 

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare evoluând. 
Grădiniţa   are menirea de a  transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor 
educaţionale.  

Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i  implica pe copii în 
diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le 
atrag interesul de a participa cu plăcere   sunt activităţile extracurriculare.         

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă  
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar  şi dragostea făţă de copii.   

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială.  

Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt  fixate de programa şcolară ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o continuare 
la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu în 
cadrul activităţilor din domeniul ştiinve, la activităţile de cuboaştere a mediului după ce copiii au 
observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate 
extraşcolară- vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele 
legate de aceste animale.   

Activităvile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului.  De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage pe copii.  

Dintre aceste activităţii putem exemplifica: - organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de 
vârstă; - vizionarea unor spectacole de teatru; - serbări şi şezătorii; - vizite şi plimbării (prin parcuri, 
grădinii zoologice); - concursuri ccolare; - excursii și tabere; - activităţii desfăşurate cu scopul 
ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii locale şi a protejării mediului 
înconjurător; - proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădinive, 
şcoala, primăria, dispensarul, poliţia.  

 Ca activităţi pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti:serbări desfăşurate cu diferite ocazii: 8 
martie, Crăciun, sfârşit de an, desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, 
activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 
Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe  şi alte activităţi. După 
cum se ştie activitatea principală a vârstei preşcolare este jocul.  

Jocul este o activitate recreativ-instructivă,  prilej de activizare şi dezvoltarea a creativităţii şi 
imaginaţiei. În joc copilul dă frâu liber imaginaţiei. Formele creative ale imaginaţiei şi ale memoriei 
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preşcolarului sunt stimulate de joc şi fabulaţie, de povestire şi compunere, de activităţi practice şi 
muzicale, de contactul cu natura şi de activităţile de muncă. Jocul favorizează dezvoltarea 
aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unui sistem de imagini generalizate despre 
obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări după modelul acţiunilor 
concrete cu obiectele în timpul jocului. Copilul dispune nu numai de capacitatea de a se juca şi de a 
învăţa, ci şi de aceea de a crea.  

Creaţiile preşcolarului dovedesc că viaţa lui interioară este destul de bogată, că intenţiile lui 
depăşesc cu mult posibilităţile de care dispune. El este capabil să obţină produse noi, neobişnuite, 
originale, chiar dacă acestea sunt noi şi originale doar pentru el. ,,Fiecare individ posedă o doză de 
creativitate, dar depinde cum o valorifică” . Afectivitatea se exprimă în creaţiile verbale (povestire 
expresivă, teatru de păpuşi), în creaţiile ritmice (dans, muzică).   

Activitatea creatoare a preşcolarului mijlociu, implică nu doar latura de producere, de creaţie 
progresivă, ci şi pe cea evolutivă. Ori, în actul aprecierii se nasc şi se consumă nenumărate emoţii 
artistice şi estetice care au mare importanţă pentru dezvoltarea ulterioară a sentimentelor estetice. 
Solicitarea opiniilor copiilor în urma vizionării unui spectacol, a audiţiei unei poveşti sau bucăţi 
muzicale, contribuie la dezvoltarea capacităţilor evaluative. În procesul instructiv-educativ 
activităţile extracurriculare îl atrag   pe copil să participe cu plăcere şi să fie interesat de activităţile 
propuse.  

În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat informaţii din 
toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 
competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri.   

Interpretând  diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui 
comportare.  

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. Fiind cea mai pură formă a gândirii simbolice, are o 
contribuţie majoră în dezvoltarea intelectuală.  

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo- cultură.  În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături  de îndrumătorii lor, acectia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate.  

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i  
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a vinutei corecte, 
dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.   

În cadrul serbărilor de Crăciun preşcolarii interpretând roluri care au ca scop date şi obiceiuri 
ale poporului românesc, ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular 
românesc, a datinilor, a cântecului ci a dansului popular în timpul desfâşurării acestei activităţii 
extracurriculare. Scopul acestei activităţii a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la 
obiceiurile şi tradiţiile populare româneştii, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor 
specifice poporului nostru prin interpretare de roluluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor 
costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie.  

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplinemtar. În cadrul acestor activităţii sunt  atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, 
încăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D. I. Nolte) Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea 
fizică şi psihică a unui copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să 
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interacţioneze mai uşor cu cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are 
înclinaţii. Astfel de activităţi îl ajută să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi 
să-şi dezvolte spiritul de competiţie. Implicarea copilului într-o activitate extraşcolară trebuie să 
aibă loc în jurul vârstei de şase-şapte ani. Aceasta este vârsta la care el începe să descopere lucrurile 
care îi fac plăcere. În plus, când este foarte mic, este preocupat mai degrabă de jucării şi nu va da 
atenţie activităţilor solicitante. Potrivit psihologilor, în alegerea programului din afara orelor de curs 
trebuie să se ţină cont şi de opţiunile copilului. În caz contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în 
activităţile respective. Un alt aspect important este legat de numărul activităţilor extraşcolare, care 
nu ar trebui să fie mai mult de două. Aşadar, este de dorit ca acestea să nu-i ocupe tot timpul liber, 
ci să-i rămână un interval şi pentru relaxare şi pentru joc.    

Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţiile extracuriculare propuse au fost 
stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii 
de rezistenţă la effort, stimularea sensibilităţii estetice. Rolul acestor activităţii extracuriculare este 
oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de competiţie, 
valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudiniilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi 
iniţiativei.  În cadrul spectacolelor de teatru relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt 
extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copii 
sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actorii.   

Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, 
fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţii bogate şi prin considerarea 
copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare 
în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i 
provocăm în a căuta şi descoperii lucruri noi.    

Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-I atragem pe copii să participle la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda.Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
attractive şi îi determină pe copii să participle fără să-I forţăm.   

Grija noastă de educator trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative pe care le propunem să 
fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi momente 
recreative pentru a obţine nişte rezultate extraordinare.  

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale potolii această 
curiozitate şi de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare.   
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Educația tinerilor se realizează atât într-un cadru formal cât și non-formal, prin activități 

extrașcolare și extracurriculare. Deoarece timpul aflat la dispoziția cadrelor didactice în timpul 
lecțiilor nu este suficient pentru a se ocupa îndeajuns de elevii cu aptitudini deosebite, s-a impus 
realizarea unor activități extrașcolare, desfășurate în afara școlii. La fel de importante ca lecțiile, 
acestea contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor și talentelor  elevilor în diverse 
domenii. 

 În afara cadrului formal al școlii și a disciplinelor impuse, fără stresul notelor, elevii, învață mai 
repede din experiențe practice, lucrează în echipă, comunică, au inițiativă și devin mai tolerați. 
Educația non-formala îi ajută să dobândească atitudini și competențe esențiale pentru formarea și 
dezvoltarea propriei personalități. 

 Dezvoltarea personalității copiilor implică însă și stimularea creativității. Creativi, copiii devin 
mai relaxați, se eliberează de inhibiții, învață că părerea lor contează, că sunt importanți pentru 
colegi, profesori și societate. Picasso spunea că orice copil este un artist, creativitatea fiind specifică 
tuturor. Diferența constă în intensitatea la care se manifestă potențialul creativ. Educarea și 
stimularea creativității se poate realiza prin activități extrașcolare: tabere, excursii, vizite la 
expoziții, ateliere de creație, organizate de către profesori, cu sau fără sprijinul unor instituții. 

În timpul vacanțelor școlare se pot organiza tabere (de limba română, limbi străine, pictură, 
teatru, matematică, pictură, de creație, de cercetași etc), cu activități practice și  distractive, în care 
copiii interacționează,  își îmbogățesc cultura generală, dobândesc atitudini și deprinderi. 

Excursiile școlare trebuie să urmărească  atât stimularea spiritului de aventură și de echipă al 
elevilor, cât și potențialul lor creativ. În ultimii ani, din ce in ce mai des, elevii au ocazia să 
participe la ateliere creative, organizate în cadrul obiectivelor vizitate (muzee, ateliere de artă 
populară, expoziții de  fotografie, pictură, etc,). 

Atelierele de creație (literar-artistică, teatru, muzică, fotografie, dansuri, arte plastice, fizică, 
chimie, informatică, robotică, de conservare a tradițiilor populare), oferă copiilor posibilitatea să se 
cunoască mai bine,  să-și pună în evidență talentul, să găsească soluții la anumite probleme prin joc, 
să-și  dezvolte capacitatea de incluziune și de acceptare într-un grup. De asemenea, experimentele 
tehnico-științifice la care participă, trebuie să fie  gândite în așa fel încât beneficiarii lor să 
îndrăgească mai mult disciplinele predate în școală, să fie  inițiați în tainele unei meserii.  

Organizarea şi desfăşurarea acestor ateliere are loc pe principiul liberului consimţământ al 
elevilor, ţinându-se  seama de particularităţile de vârstă, şi de potentialul creativ pe care îl au. 
Pentru atingerea obiectivelor propuse organizatorii  trebuie să pună accentul pe libertatea de 
exprimare a participanților, pe  parcursul tuturor etapelor activității (introducerea teoretică în 
tematica atelierului, elaborarea individuală a schiței de lucru, selectarea tehnicilor și a materialului, 
realizarea produsului final, expunerea lucrării).                                           

Atelierele pot avea loc în școli, în instituții de cultură sau în ateliere  particulare, periodic sau 
ocazional, prin derularea unor proiecte educative extrașcolare. Este foarte important ca elevii să fie 
antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor.  

Educația non-formală, prin activitățile plăcute și motivante, formează o punte de legătură între 
cunoștințele dobândite de elevi în timpul lecțiilor și punerea lor în practică. 
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Termenul este utilizat în sinonimie cu termenul de ,,activități co-curriculare” sau ,,activități în 

afara clasei”. Activitățile extracurriculare se referă la totalitatea activităților educative organizate și 
planificate în unități de învățământ sau  în alte organizatii cu scop educațional, dar mai putin 
riguroase decât cele formale și desfășurate în afara incidenței programelor școlare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalitații elevului asigurata de educația 
formală sau dezvoltarii altor aspecte ale personalitații  elevului 

Activitatea extrașcolară (activitatea din afara mediului școlar) are același rol ca și orice alta 
activitate didactică desfășurată la clasă, și anume de a pregăti omul de mâine, copilul de azi 
reprezentând viitorul țării noastre. 

Prin desfășurarea de activități extrașcolare copilul intră în contact (uneori) direct cu elemente 
din mediul înconjurător, își formează capacități și deprinderi practice-utilitare, rezolvă mult mai  
ușor diverse situații problemă cu care se confruntă în viața de zi cu zi. 

Caracteristicile unei activități extrașcolare sunt: 
- Inglobează activitățile desfășurate de către școli în afara instituției sau de către centre 

specializate ca clubul copiilor 
- Un rol complementar, asigurând experiențe care să asigure dezvoltarea fizică și  intelectuală a 

copiilor 
- Oferirea posibilității copilului de a -și explora propria identitate 
- Întărirea legăturii dintre famile și comunitate 

S-a putut observa că aceste tipuri de activități extrascolare duc la o performantă școlară mai 
mare,  un grad ridicat de promovare a treptelor școlare, la reducerea semnificativă a abandonului 
școlar,  la dobândirea unei stări pshihologice mai bună, crescând stima de sine și nu în ultimul rând 
la încurajarea unui nivel scăzut de comportamente antisociale (alcool, violență, droguri, tutun etc). 

Dintre multiplele exemple de activități extrașcolare în secolul acesta se pune un mare accent pe 
excursiiile cu cei mici la muzee, la circ, la gădina zoologică, la planetariu, la biblioteci, case 
memoriale și multe alte locații cu încărcături istorice.  

Deși aceste excursii sunt extrem de bine primite de copii, ele necesită eforturi mari pentru a fi 
puse în practică: ca numeroasele hârtii și avize, programări dinainte stabilite, inconveniențe din 
punct de vedere ale mijloacelor de transport și de cele mai multe ori financiare.  

Acest tip de activitate extrașcolara se desfășoară cu precădere în săptămâna altfel denumită ,, să 
stii mai multe ,să fii mai bun”.  

În această săptămana se pot desfășura activități specifice ca celebrarea zilei mondiale a 
păsărilor, a pământului, a apei, ateliere de creație etc. 

În timpul desfășurării activităților extrașcolare copiii sunt mai relaxați, degajați, și automat 
învață mult mai ușor, își dezvoltă competențe sociale, lucrul în echipă, integrarea în grup, spirit de 
inițiativă, argumentarea unei opinii proprii. Dintre toate aceste numeroase activități extrașcolare, 
copiii sunt atrași în mod deosebit de ieșirile în natură,la aer liber, la pădure sau cîmpie, după caz,, în 
parc, activități sportive și călătorii. 

Educația extra școlara va ajutacopilul sa își valorifice frumos timpul  său liber, într-un mod util 
și educativ. 
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Importanţa activităţilor în săptămâna „Şcoala altfel” 

 

Ed.Tălpeanu Ramona 
Grădiniţa PP Bocşa 

Loc. Bocşa, Jud. Caraş-Severin 
 

 „Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu copiii. 
Ultimele cinci zile au fost pentru profesori o ocazie de a-i cunoaşte mai bine pe copii, de a întări 
relaţia cu aceştia. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare transdisciplinară.  

Astfel, noi, cadrele didactice vom putea să le cunoaştem trăirile lor, motivele pentru care se 
implică în activitatea şcolară şi vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

Copiii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesorii 
sunt dispuşi să socializeze cu copiii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul 
românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii „poate mai umane” 
decât se pot stabili în cadrul unei activităţi. Cu această  experienţa a celor cinci zile în care grădiniţa 
şi-a schimbat mersul, ne-am obişnuit de-a lungul anilor. 

Din perspectiva profesorului, iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni pierdute, dar după 
această săptămână am constatat că  mei erau foarte încântaţi de activităţile desfăşurate şi aşteptau cu 
nerăbdare săptămâna din anul următor. 

Aceasta este cea mai recentă orientare privind reforma conţinuturilor, prin care se încearcă o 
modalitate de organizare a acestora, care aduce o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul 
dintre conţinutul învăţării şi copil.  

Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin centrarea pe 
probleme ale vieţii reale, pe problemele importante,aşa cum apar ele în contextual cotidian. Astfel 
stabileşte punţi între diferite cunoştinţe, între acestea şi semnificaţia lor pentru viaţa noastră, între 
acestea şi posibilităţile interioare ale copilului.  

Ca urmare, disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al formării, ci furnizează situaţii 
de învăţare. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al copilului fără a neglija însă îndrumarea 
şi orientarea învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de învăţare.  

Putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai 
largă de stimuli şi condiţii, determinând copii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi 
făcând ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă.  

Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea informal-frontală şi copilul sau 
grupul de copi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga desfăşurare a activităţii 
didactice. Putem grupa într-un singur generic obiective ale mai multor discipline planificate în 
cursul săptămânii în cadrul unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale 
disciplinelor să se contopească în teme de activităţi transdisciplinare. 

În acest fel, copilul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, 
aceiaşi noţiune o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi 
în ritmul propriu al fiecărui copil. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii:imaginează, 
construieşte, cercetează, creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i 
se oferă, originalitatea constând în aceea că nu preia modelul învăţătorului.  

Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind colaborarea, munca în echipă, bazată 
pe sprijin reciproc pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop. 
Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de 
realizare a sarcinilor. 
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În săptămâna aceasta, copii mei erau extrem de curioşi să participe la noile activităţi. Am 
constatat că au fost extrem de preocupaţi pentru atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat utilul 
cu plăcutul, şi astfel totul s-a desfăşurat cât mai frumos.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor înv. primar Tănase Gabriela 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Galaţi 

 
 
 
Activităţile extraşcolare îşi au rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 

noştri. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au nevoie de aceste activităţi prin care 
să-şi poată dezvolta capacităţi care ţin de: sociabilitate, optimism, creşterea sentimentului valoric 
personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. Aceste activităţi le oferă 
destindere, încredere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei.  

Importrantă este legătura acestora cu partea practică.  
Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 

dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul 
de desfășurare a acestora. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual.  

Activităţile extraşcolare sunt variate: excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, 
vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, etc. Prin 
specificul lor, acestea imprimă elevului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 
declanşând anumite sentimente.  

Dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup, conduc la apariția unor raporturi noi de 
cunoaștere și autocunoaștere, ajută la educarea inteligenței emoționale.  

Cred că orice cadru didactic trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel 
inventivitatea şi creativitatea elevilor.  

Vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală.  

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii stimulează şi orientează  copiii spre diferite  
domenii de activitate.  

Excursiile școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre frumusețile țării, respectul 
pentru frumusețile naturii, încurajează exprimarea liberă a elevilor.  

Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au 
de alcătuit scurte texte. Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor 
oferindu-le posibilitatea de a se exprima liber. 

Deci, activitățile extrașcolare având un caracter interdisciplinar oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare fiind factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

ÎN GRĂDINIȚĂ 
 
 

Educ. TĂNASE IOANA 
Grădiniţa nr. 35, Bucureşti 

 
 
Alături de activităţile curriculare, procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de 

activitate didactică complenentară acestor activităţi. Aceste forme de muncă didactică 
complementară sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă, în afara activităţilor curriculare sau activităţi 
desfăşurate în afara grădiniţei. Toate aceste activităţi sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară 
sub îndrumarea atentă a educatoarelor. 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut ştiinţific este firesc compementară 
activităţii de învăţare realizată la grupă conform curriculumului pentru învăţămantul preşcolar. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în cadrul procesului educaţional din grădiniţă sunt: 
Acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, vizite la muzee, expoziţii, monumente şi locuri 

istorice, case memoriale; Vizionările şi spectacolele ( filme, diafilme, spectacole de tatru, emisiuni 
TV); Serbările; Concursurile. 

În cadrul acţiunilor turistice, activităţi organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copiii se 
confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra 
obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Copiii 
dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări simple 
despre structura, condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre frumuseţile şi bogăţiile 
patriei, despre trecutul istoric al poporului român. 

Acţiunile turistice contribuie la îmbogăţirea conţinutului jocurilor şi a celorlalte activităţi, forme 
de activităţi organizate în grădiniţă. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţă prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. 

Această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită constă în faptul că ea reprezintă o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează permanent la activitatea copilului. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, recomandarea 
emisiunilor TV pentru copii care au o influenţă pozitivă evident culturală. 

Obiectivele urmărite cu ocazia desfăşurării activităţilor de vizionare şi spectacole sunt: 
 Cunoşterea şi respectarea normeolr de comportare civilizată; 
 Consolidarea deprinderii de a asculta şi de a viziona cu atenţie un spectacol; 
 Familiarizarea copiilor cu participarea lor interactivă în cadrul unui spectacol de teatru; 
 Cultivarea dragostei pentru activităţile culturarle; 
 Formarea şi dezvoltarea simţului estetic. 
Serbările, prin specificul lor, de activităţi extracurriculare, reprezintă un nesecat izvor de 

satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă costă în conţinutul artistic prezentat, pecum şi în atmosfera 
sărbătorească, deschisă ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm 
copiilor dragostea pentru arta, pentru frumos. 

Concursurile reprezintă o altă categorie de activităţi extracurriculare prin care se urmăreşte 
evaluarea cunoştinţelor din diferite domenii, dezvoltarea spiritului de competiţie, stimularea 
intelectuală şi creativă a copiilor. 
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În cadrul “Proiectului Şcoala Altfel- Să ştii mai multe să fii mai bun ! ” » toate aceste tipuri de 
activități sunt desfăsurate cu succes în învățământul preșcolar și sunt apreciate atât de copii cât și de 
părinți. 

De asemenea, aceste activităţi un caracter colectiv şi conduc la sudarea legăturii dintre copii, îi 
învaţă să trăiască în grup. 
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Referat- Ρrοiectul educaţiοnal ca activitate extraşcolară 
 
 

Şcoala Gimnazială Scorţoasa, jud. Buzau 
Prof. înv. primar Tănase Lăcrămioara 

 
 
Metοdele, mοdelele, occοmрοnentele ѕau ѕtrategiile de învăţământ îmbătrâneѕc la fel ca ocοamenii. 

Într-ο lume ѕuрuѕă unei ѕingure oclegi, рaradοхal ѕtabile – cea a ѕchimbării, ocînvăţământul nu рοate 
face eхceрţie. 

Un mοd ocde a cοnferi deѕchidere şi viaţă muncii nοaѕtre eѕte ocşi a рrin fοlοѕirea рrοiectului ca 
metοdă cοmрlementară ѕau ocalternativă în deѕfăşurarea şi οrganizarea рrοceѕului educaţiοnal din 
învăţământul ocрrimar. 

Şcοala îşi рrοрune ѕă fοrmeze multilateral ocрerѕοnalitatea elevilοr, ѕă-i рregăteaѕcă рentru viaţăoc, 
acοrdând atenţia cuvenită bοgăţiei de fοrme рe care ocѕe ѕtructurează cοmunicarea umană 
cοntemрοrană. 

Realitatea рracticii ocnοaѕtre рrοfeѕiοnale ne învaţă că el nu ѕe рοate ocaрlica nici рermanent, nici 
рretutindeni, dar utilizarea oclui dă frumuѕeţe şi viaţă învăţării şcοlare. 

ocMetοda рrοiectelοr рrezintă următοarele caracteriѕtici: 
 eѕte ο ocmetοdă glοbală cu un рuternic caracter interdiѕciрlinar; 
 ocрrοiectul eѕte ο eхtindere, ο inveѕtigaţie a unui ocѕubiect din ѕfera рracticului ѕau idealului, 
Ροate ocfi duѕ la bun ѕfârşit de un gruр de ocelevi, de tοată claѕă ѕau de un ѕingur ocelev; 
 neceѕită ο рeriοadă mai mare de octimр; 
 în realizarea рrοiectului, elevii trebuie ocѕă îmbine diferite ѕtrategii didactice; 
 are un ocaccentuat rοl de interdiѕciрlinaritate; 
 trebuie οrganizat rigurοѕ ocîn etaрe, ca οrice muncă de cercetare; oc 
 οrganizarea elevilοr рe gruрe creează un nοu tiр ocde învăţare: învăţarea reciрrοcă, рuţin 

valοrificată în ocşcοală. 
În derularea unui рrοiect, ѕe ocdiѕting trei etaрe: 
A) рrima etaрă ocрreѕuрune alegerea ѕubiectului рοrnind de la faрte reale din ocviaţa claѕei: harta 

рrοiectului cu рrinciрalele aѕрecte de occοnţinut, inventarul cunοştinţelοr şi eventuale рredicţii, 
crearea occentrului tematic şi рrοcurarea materialelοr рentru рrοiect, рrezentarea ocunοr рοrtοfοlii; 

B) a dοua etaрă ocрreѕuрune activităţi de dοcumentare şi inveѕtigare: îmрărţirea ѕălii ocîn centre de 
intereѕ - inveѕtigare, eхрlοrare, ocοbѕervare, cercetare, eхрerimentare, măѕurare, рredicţiioc; utilizarea 
unοr cοduri de cοmunicare, derularea de ocactivităţi integrate, realizarea de ѕcenarii închegate cu 
cοnţinuturi ocaрarţinând unοr arii diferite. 

C) a octreia etaрă рreѕuрune adăugarea de detalii, atribuirea unοr ocfuncţiοnalităţi рrοiectului, 
crearea unei mοtivaţii, рrezentarea rezultatelοr ocѕub fοrmă cοncretă (dramatizări, ѕрectacοle, jucăriioc, 
eхрοziţii, mici daruri рοt reрrezenta ѕugeѕtii de ocfinalizare a рrοiectului). 

Ρrοiectul reрrezintă рrimul рaѕ ocѕрre deѕcοрerirea de ѕine, ѕрre acceрtarea рrοрriilοr limiteoc, 
făcându-ѕe remarcată ο mοtivaţie fοarte рuternică ocрe рlan afectiv: elevii ѕunt mulţumiţi, fericiţioc, 
ѕatiѕfăcuţi. Ρrοiectele tematice au ѕucceѕul ѕcοntat datοrită occοnţinutului aleѕ, рunându-ѕe accent рe 
cercetareoc, eficienţă, indeрendenţă în gândire, рe căutarea ocşi găѕirea răѕрunѕurilοr legate de tema 
рrοрuѕă. 

ocÎn urma imрlementării aceѕtοr activităţi, ѕe рοt ѕeѕiza ocurmătοarele realizări рe рlan 
рѕihοрedagοgic şi рѕihοѕοcial la cοрiioc: ѕοciabilitate, οрtimiѕm, creşterea caрacităţii de cοmunicareoc, 
detenѕiοnare, fοrmarea ѕentimentului valοric рerѕοnal, creşterea ocѕtimei de ѕine şi a încrederii în 
fοrţele рrοрriioc. 
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Ѕigur, eѕte deѕtul de dificil ѕă ocadminiѕtrezi mai multe рrοgrame eхtraşcοlare şi ѕă încerci ѕă 
ocgăѕeşti reѕurѕe рentru aрlicarea lοr, dar cu bunăvοinţă, se pot realiza se poateseee,secu ѕucceѕ рrοiecte şcοlare cum 
ar fi:  

oc“Eu şi ceilalţi”,  
“Îmрreuna ocрentru cοрii nοştri”,  
”Ѕuntem ceea ce ocmâncăm”, 
“Neatenţia care ucide”. oc 
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1 APRILIE – ZIUA MONDIALĂ A PĂSĂRILOR 

 
 

Tănăsescu Mihaela,  
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Medgidia 

 
Motto: „Învaţă de la păsări să fii mereu în zbor. . . ” 

 
 
Marele sculptor Constantin Brâncuşi  spunea: „Spre imensitatea văzduhului - aceasta este 

Pasărea mea.  
Copil fiind, am visat totdeauna că aş fi voit să zbor printre arbori, spre ceruri. De patruzeci şi 

cinci de ani port nostalgia visului acestuia şi continuu să creez Păsări măiestre. Eu nu doresc să 
reprezint o pasăre, ci să exprim însuşirea în sine, spiritul ei: zborul, elanul..." 

În timp ce pentru mulţi 1 Aprilie este Ziua Păcălelilor, pentru iubitorii de păsări şi pentru 
ornitologi această zi aparţine celebrării Zilei Internaţionale a Păsărilor.  

Cu sensibilitatea şi candoarea specifică vârstei, elevii Clasei Pregătitoare A, împreună cu 
doamna învăţătoare, au desfăşurat în Săptămâna Altfel-”Să știi mai multe, să fii mai bun!”o 
activitate interdisciplinară intitulată „Paşi prin lumea păsărilor” în care  au vizionat un material 
intitulat „Prieteni dragi cu pene multicolore”, imagini cu păsări din lumea largă în cele mai variate 
şi mai spectaculoase ipostaze, la care uimirea elevilor a izbucnit în strigăte de bucurie. Au discutat 
despre importanţa păsărilor în viaţa omului, iar apoi au realizat câte un colaj.              

Activitatea s-a încheiat cu organizarea unei expoziţii şi s-a realizat cu scopul sensibilizării 
copiilor privind necesitatea protecţiei păsărilor şi a habitatelor lor.  

De ce trebuie să sărbătorim păsările? Ele au avut şi au un loc aparte în menţinerea echilibrului 
ecologic natural, dar şi în cultura şi economia umană. De-a lungul anilor, păsările au fost sursa de 
inspiraţie pentru cântăreţi, pictori, scriitori, filme, bijutieri. . . chiar şi pentru construcţia avioanelor. 
Se spune că, în „Simfonia Pastorală”, Beethoven a încercat transpunerea pe note a cântecului 
privighetorii, cucului şi pitpalacului.  

Păsările sunt podoabele pomului şi prietenele omului. Mama Natură le iubeşte, iar omul le 
ocroteşte.  

Cântul lor minunat auzul ne-a încântat şi săgeata lor în zbor e sărbătoarea privirilor. Dumnezeu 
le-a adus pe pământ  şi nouă ne-a lăsat cuvânt ca de păsări să îngrijim, iubitori ai cuiburilor şi 
puişorilor să fim.    
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. INV. PRIMAR: TĂRÎȚĂ CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MITOCU DRAGOMIRNEI 

 
 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două 
aspecte principale:  

-educația informală care reprezintă influiența incidentală a mediului social transmisă prin 
situațiile vieții de zi cu zi 

-educația non-formală care se realizează fie în sistemul de învățământ,fie în cadrul unor 
organizații cu caracter educativ. 

Activitățile extrașcolare sunt activități complementare activităților de învățare realizate în clasă, 
urmăresc adâncirea informației, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale științei, atrag elevul la 
viața socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut și util.În cadrul acestora elevii deprind 
folosirea diverselor surse de informație, se autodisciplinează, învață să învețe, încep să se înțelegă 
pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți.Aceste activități acționează și asupra stimei de sine iar sentimentul de împlinire este 
crescut,fiind propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O mare importanță a activităților extrașcolare o constitue legătura acestora cu partea 
practică.Aplicarea cunoștințelor în cadrul lor are valoarea de exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor 
elevilor. 

Este importantă implicarea elevilor în inițierea,organizarea și modul de derulare a acestor 
activități. 

Activitățile extrașcolare pot fi foarte diverse:serbări școlare, concursuri diverse, vizionări de 
spectacole, filme, vizite la muzee,expoziții, monumenteși locuri istorice, case memoriale, 
parteneriate, tabere, cercuri pe diverse discipline etc.. 

Serbările școlare au un caracter stimulator pentru micii artiști și pentru părinții acestora.Prin ele 
se evaluează, talentul, munca și priceperea colectivului clasei și transformă în plăcere și satisfacție 
străduințele colectivului clasei și ale fiecărui elev în parte. 

O altă activitate plăcută este excursia.Aceasta contribuie la stimularea personalității, dezvoltării 
intelectuale și fizice a elevului, la educarea lui cetățenească și patriotică.Excursi îl reconfortează, îi 
prilejuiește însușirea unei experiențe sociale importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural 
științific. 

Concursurile pe diferite teme sunt atractive deoarece oferă elevilor să demonstreze practic ce 
cunoștințe au. 

Prin organizarea unor concursuri promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair 
play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor 
depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o 
completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive 
organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 
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Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. În cadrul acestor 
parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, 
dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite 
civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini 
de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-
media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 

Activităţile extracurriculare sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în 
măsura în care:  

 participarea este liber consimțită,necondiționată,constituind un suport puternic pentru o 
activitate susținută; 

 -valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 -organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ ; 
 -elevii au teren liber pentru a-și manifesta creativitatea și spiritul de inițiativă; 
 -cuprind mult optimism și umor; 
 -crează un sentiment de siguranță și încredere; 
 -contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 
interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare, evitând critica, încurajând elevii și realizând un feed-back pozitiv. 
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Teoriile învățării și utilizarea lor în activitățile extrașcolare 
 
 

Prof. Ilea Tecla 
Gradinita cu P. P. “Aschiuta” Cluj-Napoca 

 
 

In activitatea mea la grupa, ca educatoare, as putea afirma ca imbin prin utilizare, cele trei teorii 
ale invatarii: 

 
TEORIA BEHAVIORISTA (COMPORTAMENTALISTA ) 
TEORIA COGNITIVA (BAZATA PE CUNOASTERE, COGNITIV ) 
TEORIA CONSTRUCTIVISMULUI (CONSTRUIESC PE BAZA CUNOSTINTELOR 

VECHI, CUNOSTINTE NOI- FARA BAZA, DEGEABA CONSTRUIM O CASA) 
 
In cadrul testului efectuat in clasa, la cursurilede formare coordinate de doamna profesor Silvia 

Veronica Tinica (”Metodele didactice intre artă  si rigorile predarii”), am descoperit că toate aceste 
teorii se întrepătrund în activitatea mea zilnică la clasă, în cadrul activităților obligatorii și 
extrașcolare. 

 
Se intrepatrund in activitatea mea zilnica, avand in vedere domeniile de dsezvoltare ale 

copilului: 
 
Dezvoltarea fizica, sanatate si igiena personala (behaviorista, constructivism) 
Dezvoltarea socio-emotionala (behaviorista, constructivism) 
Capacitati si aptitudini in invatare (cognitiva, constructivism) 
Dezvoltarea cognitive si cunoasterea lumii (cognitiva, constructivism ) 
Dezvoltarea limbajului si a comunicarii, premisele citirii si scrierii ( cognitiva, constructivism) 
 
Participarea la activitatile gradinitei- domenii experientiale, tipuri de activitati implicate, 

activitati de stimulare al aptitudinilor individuale, jocuri si activităti recreative, alese, culminand 
dupa-masa, cu deprinderi specifice plecării copiilor acasă. 

 
Activitățile extrașcolare: teatrul de păpuși (lunar), vizitele la bibliotecă (lunar), serbările 

organizate (Crăciun, Paște, 1 Iunie), Târgul de 1 Martie, Târgul de Paște, Concursuri, Carnavaluri. 
  
Participări la concursuri regionale, naționale și internaționale, ”Gala de excelență pentru Cluj”, 

conlucrare cu copiii de la alte grupe din grădiniță, toate acestea contribuie la verificarea, 
valorificare, sistematizarea, consolidarea, cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor însușite, 
formate până la momentul respectiv. 

 
Comportamentul copilului trebuie format consecvent, constructivist si cognitivist. 
Construim (pe priceperile si deprinderile cu care intra in gradinita), o “constructie”rezistenta si 

totusi fina, perspicace, gata de muncă pe băncile școlii. 
 
Bibliografie: 
 
Chiș V., Chiș O., Tătar L., ”Piramida cunoașterii”, Pitești, jud. Argeș, 2014 
Ținică S.V., Șaitiș V., ”Suport de curs  Metodele didactice intre artă  si rigorile predarii”, CCD 

Cluj-Napoca, ianuarie 2017. 
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”SĂPTĂMÂNA ȘCOALA  ALTFEL” și CREZUL MEU PROFESIONAL 

 
 

Prof. pt. înv. Preșcolar  Ilea Tecla 
Grădinița cu P.P.”Așchiuță” Cluj-Napoca 

 
 

”Ceea ce este un profesor este mai important decât ceea ce el predă” Karl Menninger 
 

Crezul meu profesional, este ceea ce îmi caracterizează activitatea, ”parcursul profesional de-a 
lungul vieții”.  

În primul semestru al acestui an școlar 2018-2019, am participat la un curs de formare, în cadrul 
Casei Corpului Didactic Cluj-Napoca-”Metode didactice între artă și rigorile predării”. 

Cursul a fost constituit din 3 module: 
1. Profesia de cadru didactic în contextul actual 
2. Învățare, predare, metode didactice inovative 
3. Documentarea didactică-o prioritate 

Eu personal, pe lângă studiul interesant din cadrul cursului, am ales ca eseu pentru evaluarea 
finală, descrierea profesiei de cadru didactic, integrând-o în contextul actual. 

Care sunt cerințele actuale din partea societății, schimbări care apar frecvent, caracteristici ale 
profesorului eficient, stiluri predominante de predare, inteligența emoțională înaltă a cadrului 
didactic, standardele profesorului din România, competențele profesorului european. 

O importanță deosebită în acest sens, au prezentat termenii cheie, a carierei de profesor: 
‐ De ce să alegei profesia de profesor 
‐ Caracteristicile unui profesor eficient 
‐ Motivațiile profesionale, cariera- metaforele de ilustrare a carierei: ca și relief, fluviu, 

plantă/copac, moștenire, călătorie, creștere, rețea (network), resursă, poveste, roluri, anotimpuri, etc. 

Săptămâna ”Școala altfel” este o ocazie foarte bună pentru copii și cadre didactice în 
desfășurarea activităților libere, fără limitări curriculare, alegând ce este cel mai bine pentru părinți 
și copii.  

Conlucrăm, învățăm și câștigăm experiențe, reușind să ne acceptăm unii pe alții, indiferent de 
situația de orice fel a fiecăruia. 

Un program orientativ  pentru această săptămână, ar fi: 
Luni-interculturalitate și relații interetnice 
Marți-activități dezvoltare psiho-motrică 
Miercuri- activitate ecologică 
Joi- Atelierul copiilor (colaje, desen, pictură, etc.) 
Vineri- Teatru de păpuși 
Un program deosebit de interesant, cu multe provocări, situații mai dificile, care solicită 

abilitățile copiilor și participarea în număr tot mai mare a părinților. 
Din punctul meu de vedere, în această săptămână mi-am pus întrebarea: oare ce metaforă 

folosesc pentru descrierea profesiei, carierei mele? 
Din numărul mare de metafore posibile, pe care am avut posibilitatea de a le studia în cadrul 

cursului de formare, am observat o întrepătrundere a două metafore principale. 
Cariera ca și o plantă, un pom, copac, îmbinându-se cu metafora moștenirii, care reprezintă în 

cazul meu rădăcinile foarte adânci, transmise de mama mea(educatoare) și bunica (învățătoare), dar 
această metaforă reprezintă o metaforă veridică și pentru fiica mea, care este profesor de muzică și 
fiica mai mică cântă în orchestră. 
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Am crescut în grădiniță la mama, cu toate că nu am cunoscut-o pe bunica, mama mi-a povestit 
foarte mult despre dumneaei, ca o ființă întotdeauna gata să învețe, să citească. 

Nenumăratele povești din copilărie, m-au ajutat la rândul meu să spun și eu povești multe-multe 
copiilor mei personali, precum și celor cu care lucrez. 

Din anul 1980, de când sunt educatoare, am încercat tot timpul să mă perfecționez, am crezut în 
schimbare, în optimism, nu am renunțat niciodată, chiar dacă am întâmpinat uneori greutăți, 
obstacole. 

În activitatea de fiecare zi la clasă, chiar dacă mi s-a părut câteodată că nu are rost să mai 
continui, nu m-am lăsat, pentru că am văzut că lupt pentru o cauză bună, cred în vocația mea și 
hotărăsc tot timpul să am entuziasm, dăruire, pasiune și respect ( GRITT). 

Puterea pasiunii pentru munca la clasă îmbinată cu perseverența în pregătirea personală, îmi 
caracterizează propria carieră. Particip la Cursurile de formare profesională nu  doar pentru CTP, ci 
și pentru experiența emoțional-cognitivă pe care o experimentez atunci când studiez împreună cu 
profesori formatori deosebiți, colegi pe măsură. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. înv. primar Tecşa Anda 
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir, Alba 

 
 

În formarea personalităţii copiilor educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit. 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ in diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împletim şcoala cu viaţa. 

Activităţile extraccuriculare sunt activităţi colective, care nu se reduc doar la dobândirea de 
cunoştinţe, în sens strict, ci duc la realizarea unui ansamblu educativ mai larg. Relaţiile sociale 
implicate sunt mai bogate decât în procesul de învăţământ. Elevii îşi asumă roluri sociale mai 
variate. Trebuinţele sociale sunt mai profund satisfăcute.  

Activitatea extradidactică îmbină elemente de joc şi de muncă, de învăţare şi de creativitate. 
Situaţiile educative prezintă un grad mai ridicat de autenticitate decât cele şcolare propriu-zise. 

Cadrul extradidactic permite un contact nemijlocit şi practic cu fenomenele vieţii înconjurătoare, cu 
mediul social.  

Orice activitate extraccuriculară are un dublu caracter: este pe de o parte o manifestare a vieţii 
interne a colectivului, iar pe de alta este o deschidere spre exterior, un răspuns la cerinţele mediului 
social în care evoluează colectivul. 

Activitatea extraccuriculară trebuie concepută astfel încât să activeze motivele de valoare 
educativă în conştiinţa elevilor. Situaţia îi poate impulsiona pe elevi să participe la o activitate 
extradidactică nu numai pentru a se recrea dar şi pentru a fi utili. 

Ca şi situaţiile de instruire din procesul de învăţământ, activităţile educative presupun o 
prealabilă activitate de proiectare pedagogică. Cadrul didactic îşi stabileşte obiectivele, inventariază 
resursele de care dispune, prevede dificultăţile şi îşi elaborează strategiile. 

Proiectând această activitate căutăm să prevenim situaţiile ca numai unii elevi să fie cu adevărat 
activi în timp ce alţii se complac în situaţia de spectatori; toţi elevii trebuie antrenaţi în activitate. 
Noi  concepem activităţi corespunzătoare intereselor reale ale elevilor, cărora le oferim posibilitatea 
de a hotărî ei înşişi asupra propriei lor activităţi; totodată urmărim cultivarea treptată a unei 
motivaţii prin care elevii să se angajeze cu energie şi pasiune în acţiuni. 

Activitatea trebuie concepută astfel încât să nu apară ca ceva impus din afară ci ca un impuls 
lăuntric, ca un mod de a se integra în viaţa socială. 

În iniţierea şi organizarea activităţii un rol foarte important revine conlucrării dintre cadrul 
didactic şi elevi. Elevii participă efectiv la crearea activităţii, ei înşişi fiind adesea iniţiatorii. 

Activităţile pe  care le-am desfăşurat cu elevii au fost stabilite,   în mare parte, la propunerea lor. 
Activităţile cu caracter literar au fost de un real sprijin în dezvoltarea deprinderilor de  exprimare 
orală şi scrisă a elevilor.  

Parteneriatul realizat cu librăria din oraş şi-a propus familiarizarea elevilor cu librăria, cu lumea 
cărţilor şi a poveştilor, antrenarea elevilor în achiziţionarea de cărţi necesare pentru lectura 
suplimentară,  dezvoltarea spiritului de echipă, cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare 
civilizată în societate.  

O activitate deosebit de atractivă s-a realizat prin vizitele periodice la librărie. Cu această ocazie 
fiecare elev care doreşte îşi poater cumpăra,  câte o carte pentru lectura suplimentară. Unii copii şi-
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au pregătit liste cu ce cărţi nu aveau, alţii şi-au ales cărţi ce se găseau în momentul respectiv în 
librărie. Am observat că fiecare dorea să îşi cumpere cărţi, că ştiau ce să caute şi erau încântaţi să 
hotărască ei ce ar vrea să citească. Această activitate şi-a adus contribuţia la dezvoltarea dorinţei 
copiilor de a citi, au achiziţionat mai multe cunoştinţe într-un mod util şi plăcut. 

Foarte îndrăgite de elevi sunt  activităţile cultural-artistice. Fie că se desfăşoară la nivel de clasă, 
de şcoală sau pe scena Casei de Cultură programul artistic este serios pregătit. Fiecare doreşte să se 
implice, să aibă un rol mai consistent, să devină o mică vedetă. În programele pregătite pentru 
părinţi şi-au prezentat cu multă mândrie şi poeziile creaţii proprii. Pentru a răsplăti strădania lor am 
pregătit şi diplome pentru cei mai buni recitatori. 

Serbările şcolare, momentele artistice desfăşurate cu elevii au scos în evidenţă valenţe şi 
trăsături caracteristice fiecărui elev, competenţele de comunicare, de relaţionare socială, de luare a 
deciziilor, de asumare a răspunderilor personale. Astfel de serbări am organizat cu elevii şi cu 
ocazia unor evenimente importante: sărbătorile de iarnă, 15 Ianuarie, 8 Martie, sărbătorile pascale, 
serbarea cu ocazia sfârşitului de an şcolar. 

O activitate propusă cu mult entuziasm de către elevi chiar de la începutul anului şcolar este 
excursia.   

Excursiile îmbină utilul cu plăcutul având ca scop îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor referitoare 
la istoria poporului român, la domeniul faunistic, floristic şi mineralogic. Prin intermediul acestor 
excursii elevii au cunoscut mai bine fauna şi flora ţării noastre, au urmărit cu deosebit interes 
păsările şi animalele de la Grădina Zoologică 

La Muzeul de istorie au fost impresionaţi de obiectele folosite de strămoşi, de portul dacilor şi al 
romanilor, de armele şi drapelele folosite de români în războaiele purtate de-a lungul veacurilor 
pentru independenţa şi neatârnarea ţării. 

Ca să ne amintim de cele văzute în excursie am amenajat la şcoală un colţ special cu vederi, 
pliante, desene şi compuneri ale copiilor despre fiecare dintre aceste excursii.  

Activitatea extraccuriculară este importantă deoarece antrenează pe toţi elevii, fiecare are partea 
lui de responsabilitate. Pentru un elev timid, această activitate poate fi un prilej de a lupta împotriva 
timidităţii sale. Unui copil mai puţin interesat de problemele colectivului, această activitate îi poate 
trezi noi interese. Un copil cu tendinţa de a-şi subaprecia colegii poate învăţa acum să recepteze şi 
alte opinii. 

Francesco de Bartolomeis scria: „oferiţi copilului o situaţie favorabilă ... şi atunci el se va arăta 
ca o fiinţă nouă în care poţi avea încredere. El se va dovedi apt să-şi asume răspunderi, să 
îndeplinească sarcini delicate, să aprecieze cu înţelegere obiectivă acţiunile sale şi ale colegilor săi, 
să se concentreze asupra unei îndeletniciri, să respecte obligaţiile rolului pe  care îl are într-un grup 
ce lucrează sau se joacă”.  
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Incluziunea educaţională, parte a învăţământului modern românesc 

 

Prof. Tehei Carmen Nicoleta –                                                          
Grădiniţa cu P.P.„ Elena Farago”, Craiova 

“Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile 
elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă.”(J. DEWEI) 

Incluziunea, a fost percepută ca o fază de integrare  a copiilor cu cerinţe educative speciale. Într-
o abordare nouă, incluziunea se referă la o altă manieră de abordare a educaţiei pentru toţi. 
Observaţiile la nivel de clasă confirmă faptul ca nu toţi copiii pot face faţă în mod susţinut şi 
performant cerinţelor şcolare, dar că, în acelaşi timp, folosind metodele potrivite de predare – 
învăţare – evaluare şi respectând ritmul propriu al fiecărui copil, toţi elevii pot înregistra progrese 
şcolare, uneori acestea fiind remarcabile faţă de aşteptările iniţiale.  

Cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă pun accentul pe utilizarea de activităţi care 
comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe respectarea identităţii culturale a fiecărui copil în parte 
şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de predare – învăţare – evaluare la nivelul 
fiecărui copil. Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea 
potenţialului creativ al elevilor, având un rol important în educaţia incluzivă.  

Astfel, profesorul Ioan Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să 
promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.” 
 Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii incluzive, prin aplicarea căruia 
aceasta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective de ordin etnic 
sau social. Incluziunea la nivel şcolar se realizează prin respectarea şi valorizarea diferenţelor socio-
culturale existente în rândul elevilor şi prin promovarea bogăţiei şi a diversităţii experienţei 
educative care rezultă din aceste diferenţe. 

Construirea unei imagini pozitive despre sine este o altă nevoie a copiilor cu dificultăţi de 
învăţare. Aceasta se poate realiza pe fondul unor activităţi de grup orientate spre valorizarea 
posibilităţilor fiecăruia şi pe un sistem de relaţii pozitive între profesor şi elev şi între elevi. Relaţiile 
respective trebuie să ofere terenul încrederii reciproce, al empatiei cu trăirile fiecăruia, împărtăşirii 
emoţiilor,sentimentelor, preocupărilor ca şi a experienţei de cunoaştere şi învăţare. Fiecare copil 
este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare pentru că fiecare aduce cu sine în procesul 
complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil propriu de învăţare, un model social, o 
interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare. 

Şcoala incluzivă facilitează accesul tuturor la o educaţie de calitate printr-o serie de activităţi al 
căror centru este elevul. Educaţia pentru toţi poate să fie un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în 
general prin reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. Maniera în care o serie de 
particularităţi de dezvoltare şi învăţare determină împărţirea copiilor în categorii determinate tinde 
să fie înlocuită de o manieră noncategorială, care consideră că orice copil este o persoană care 
învaţă într-un anumit ritm şi stil.  

Educaţia pentru toţi corespunde în educaţia şcolară, şcolii incluzive. 
Metode eficiente utilizate în incluziunea educaţională 
Responsabilitatea pentru învăţare 
Responsabilitatea ultimă de a învăţa este a elevului. Mediul şcolar trebuie să-i permită să se 

angajeze în învăţare, dar el însuşi este cel care  acţionează. Totuşi, înainte să acţioneze, e nevoie să 
ştie ce i se cere pentru a învăţa eficient. Există câteva atitudini şi comportamente pe care elevii care 
vor să devină independenţi le afişează şi pe care profesorii ar trebui să le promoveze şi încurajeze, 
cum ar fi: încrederea, implicarea activă, deschidere pentru împărtăşirea ideilor şi ascultarea activă. 
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Încrederea 
Elevii trebuie să ajungă să creadă că opiniile lor sunt apreciate. Trebuie să simtă că ceea ce gândesc 
şi împărtăşesc este unic, important şi reprezintă o contribuţie la o înţelegere mai profundă a 
conceptelor şi problemelor care sunt dezbătute. Fără încredere în propria lor valoare şi demnitate, 
nu se pot  implica activ în construcţia universului de cunoştinţe. 

Implicarea activă  
Este demonstrat faptul că elevilor le place să fie implicaţi activ în procesul de învăţare şi atunci 

când implicarea lor este solicitată aceştia manifestă o capacitate sporită de înţelegere. Elevii care se 
angajează pe deplin în învăţare ajung să conştientizeze împlinirea pe care o resimt în  urma 
depunerii unui efort în învăţare. 

Deschidere pentru împărtăşirea ideilor  
Împărtăşirea ideilor cere curaj. Iniţiatorul trebuie să renunţe la ceva de dragul celorlalţi. Părinţii 

îşi învaţă copiii de mici că dăruirea, împărţirea lucrurilor este un comportament social şi important. 
Copiii  ajung să accepte ideea de a împărţi, nu pentru că părinţii lor vor acest lucru ci pentru că 
înţeleg beneficiile ei intrinseci. Când elevii se angajează intr-ol astfel de activitate de împărtăşire a 
anumitor lucruri, se dedică întregii  comunităţi de elevi, clasei lor, şcolii lor şi se simt împliniţi. 

Ascultarea activă  
Expunerea  ideilor în clasă, printre colegi, presupune ascultare, renunţare la emiterea de judecăţi 

sau la impunerea propriei opinii în faţa sau în detrimentul altora. Elevii primesc în schimb 
înţelepciunea colectivă, care le încadrează ideile într-un context mai larg şi trebuie să îi învăţăm să 
o aprecieze. Prin intermediul dialogului amplu, elevii devin  capabili să-şi examineze şi să-şi 
corecteze propriile idei, să ofere şi să preia cunoştinţe. 

Învăţarea activă în clasele incluzive aduce o serie de avantaje elevilor care asimilează la un 
nivel mai profund, reţin ideile mai mult timp şi pot utiliza conţinutul cursurilor lor. Prin învăţarea 
activă, aceştia sunt mai motivaţi să înveţe, pot corela mai uşor ceea ce au învăţat cu viaţa reală şi 
pot folosi lucrurile învăţate la şcoală în practică. De asemenea, învaţă să aibă iniţiativă în procesul 
de învăţare, pot dezvolta relaţii de calitate cu ceilalţi şi îşi întăresc abilităţile sociale. Participarea 
directă în procesul propriu de formare îi face să deprindă abilităţi de cooperare care-şi dovedesc 
ulterior utilitatea în societate şi la locul de muncă. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
Valențe educative ale activităților extrașcolare 

 
 

Prof. Teodorescu Elena 
Școala Gimnazială nr. 156, București 

 
 
Este binecunoscut faptul că putem învăța în circumstanțe și situații diverse: în mediul familial, 

la școală, în grupul de prieteni, prin interacțiunea cu alții. 
Educația formală, cea care se desfășoară într-un cadru instituționalizat, este intenționată și 

planificată de către un furnizor de educație.  
Caracteristica definitorie a educației nonformale (extrașcolare) este aceea că prezintă o 

alternativă și / sau o completare a educației formale și se desfășoară în cadrul procesului de învățare 
pe tot parcursul vieții.  

Învățarea în contexte nonformale (extrașcolare) este considerată ca fiind învățarea integrată în 
cadrul unor activități planificate, cu obiective de învățare, care nu urmează în mod explicit un 
curriculum și care poate să îmbrace forma unor activități motivante, cu durată redusă și / sau o 
intensitate scăzută. In cadrul educației nonformale accentul este pus pe învățarea prin acțiune, 
învățarea în mod voluntar, în cadrul unor activități plăcute elevilor. 

Educația nonformală (extrașcolară) depinde de intenția celui care învață, poate conduce la 
dobândirea unor competențe, calificări care nu sunt în mod automat recunoscute și certificate de 
către autoritățile educaționale naționale.  

Educația nonformală (extrașcolară) poate să includă programe care contribuie la educația 
tinerilor, precum și programe privind abilitățile de viață, abilitățile de lucru și dezvoltarea socială 
sau culturală. Acestea sunt semnificative pentru dezvoltarea lor personală și sunt complementare 
celor dobândite în cadrul educației formale. Competențele și atitudinile dobândite de elevi în cadrul 
învățarii în context nonformal cuprind: competențe interpersonale, capacitate de lucru în echipă, 
stimă de sine, disciplină, responsabilitate, capacități organizatorice și de rezolvare a problemelor.  

Cadrele didactice sunt interesate să utilizeze metodele specifice educației nonformale pentru 
eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare, pentru 
diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de 
învăţare–evaluare–autoevaluare.  

Conform legii, Palatele și cluburile copiilor sunt unități de învățământ de stat, cu personalitate 
juridica, specializate în activități extrașcolare.  

Activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, în 
cluburi, în palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte 
unităţi acreditate în acest sens. 

Cadrul legislativ care reglementează modul în care se pot organiza și desfășura activități 
extrașcolare este alcătuit din: 

 Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, 
 Ordinul M.E.C.Ș. nr. 4624/ 27.07.2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul 

unităților care oferă activitate extrașcolară (palate și cluburi ale copiilor), 
 Ordinul M.E.N. nr. 3060/ 03.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a 

taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ 
preuniversitar, 

 Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3637/ 12.04.2016 care modifică anexa la ordinul privind aprobarea 
Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în 
sistemul de învățământ preuniversitar. 
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În concluzie, rolul activităților extrașcolare este de  aprofunda și de a diversifica cunoștințe, de a 
forma, a dezvolta și a exersa competențe, de a valorifica timpul liber al copiilor prin implicarea lor 
în diverse proiecte educative, potrivit opțiunii și vocației fiecărui copil. 

Este important să valorificăm influențele educației nonformale în planul dezvoltării personale, al 
orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socio-profesionale a elevilor. 
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Rolul excursiei didactice în formarea personalității elevului 

 

prof. Vasile Marin Teompa                                                              
Școala Gimnazială “Demetriu Radu”                                                      

Rădești, județul Alba 
 

Un rol deosebit în  activitatea metodică a profesorului de geografie îl au excursiile şcolare ca 
forme ale activităţii practic-aplicative. Acestea fac parte din activitatea didactică extracurriculară şi 
sunt, alături de vizite, drumeţii şi expediţii şcolare, o activitate turistică, în acelaşi timp. 

Excursia școlară contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie şi de orientare al elevilor, la 
lărgirea orizontului lor geografic dar şi la dezvoltarea personalităţilor acestora şi de creştere a 
sentimentului că aparţin unui grup, sentiment care de cele mai multe ori le lipseşte. De asemenea, 
ele constituie o bogată sursă de îmbogăţire a gândirii geografice şi de aplicare a cunoştinţelor 
dobândite la orele de curs. Ptrin intermediul excursiei didactice, elevul poate aprofunda anumite 
conţinuturi ale învăţării din domeniul geografiei fizice sau economice. 

Dacă ar fi să dăm o definiție excursiei, aceasta reprezintă o călătorie cu durata de o zi sau mai 
multe zile, în afara propriei localităţi, cu un mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea şi 
informarea. 

Planul unei excursii cuprinde trei mari etape: organizarea excursiei, desfăşurarea excursiei şi 
evaluarea. 

În legătură cu organizarea excursiei, profesorul stabileşte obiectivele care vor fi atinse prin 
excursie, stabilește traseul, alege obiectivele care vor fi vizitate, hotărăște dimensiunea şi structura 
grupului, include excursia în proiectul activităţii anuale sau semestriale al catedrei şi ariei 
curriculare, comunică intenţia sa directorului şcolii şi solicită acordul acestuia. Urmează 
organizarea grupului de elevi participanți la excursie.  

Profesorul trebuie să comunice elevilor obiectivele excursiei, traseul, obiectivele ce vor fi 
vizitate, perioada, locurile şi condiţiile de cazare şi masă, mijloacele de transport, componenţa 
grupului, numele profesorilor însoţitori, alimentele şi echipamentul necesar, costul excursiei, 
sarcinile pe care le vor avea de efectuat înainte, în timpul excursiei şi după efectuarea ei, regulile 
care vor trebui să le respecte, comunică data, ora, locul de plecare şi înapoiere. 

La plecarea în excursie profesorul va avea asupra sa aprobarea Inspectoratului Şcolar, tabelul 
nominal cu elevii participanţi, documentele de transport şi financiare, cartea de identitate. Înainte de 
plecare profesorul va verifica prezenţa elevilor şi echipamentul acestora.  

Disciplina conştientă asigură unitatea grupului, eficienţa în acţiune şi face ca elevii să nu se 
plângă pentru orice, să îndeplinească sarcinile primite, să facă faţă dificultăţilor din timpul 
excursiei. Pentru ca elevii să aibă încredere în profesorul care conduce excursia acesta trebuie să fie 
un exemplu de principialitate, moralitate, pregătire profesională, să dovedească tact pedagogic şi 
competenţă în organizarea activităţii turistice.  

Profesorul trebuie să urmărească în permanență ca elevii timizi să nu se izoleze, să se simtă 
neajutoraţi, ei primind sarcini pe care le pot îndeplini. Profesorul trebuie să ştie că în excursie nu 
este suficient să dovedească rezistenţă fizică şi cunoştinţe, ci să formeze un grup unit, disciplinat, 
puternic şi să creeze o atmosferă plăcută. 

A treia etapă din planul excursiei este evaluarea sau valorificarea instructiv-educativă a 
rezultatelor excursiei şcolare. După întoarcerea acasă se recomandă trierea, prelucrarea, conservarea 
şi prezentarea tuturor informaţiilor culese. Prezentarea rezultatelor excursiei se poate face prin 
mijloace verbale (rezumate, descrieri) şi vizuale (hărţi, fotografii, videoclipuri, expoziţii, etc.). 

Se poate afirma că excursia şcolară, mult dorită şi îndrăgită de elevi,  este cel mai bun prilej de a 
învăţa geografie dar şi istorie, de a şti mai multe despre ceea ce înseamnă ţara cu bogăţiile şi 
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frumuseţile ei naturale, mai profund decât la orice oră la clasă, indiferent de metodele folosite de 
dascălii şcolii. 

Mai mult, este un moment potrivit de a-ţi cunoaşte mai bine elevii, astfel încât, odată întors în 
atmosfera sălii de clasă, să poţi să dezvolţi relaţia de apropiere creată în timpul excursiei. 
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Colăcei pentru colindători 

 
 

Prof. pentru înv. Preșcolar Tepei Voichița 
Liceul Tehnologic Ocna Șugatag, GPN BREB 

 
 
Grupa: pregătitoare 
Educatoare: Tepei Voichița  
Categoria de activitate: DOS - Domeniul om şi societate 
Mijloc de realizare: Activitate gospodărească  
Tema: Colăcei pentru colindători 
Tipul de activitate: ADE- formare de priceperi şi deprinderi 
Durata: 35 – 40 minute  
Scop: - dezvoltarea şi formarea deprinderilor casnice; 
 - consolidarea cunoştinţelor despre materialul de lucru (aluat) în scopul realizării unor produse 

simple (colăcei);  
 - formarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător şi respectarea 

tradiţiilor; - educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.  
Obiective generale: 
 a) Informative: Consolidarea cunoştinţelor din domeniul gospodăresc; 
 b) Formative: Formarea unor priceperi şi deprinderi practice de lucru în bucătărie;  
c) Educative: Iniţierea copiilor în activităţi simple de bucătărie. 
 Obiective operaționale: 
 a) Cognitiv- informaţionale: 
 - să identifice şi să denumească ingredientele folosite la prepararea colăceilor;  
 - să respecte regulile de igienă în bucătărie şi la prepararea mâncărurilor; 
 - să descrie modul de lucru şi etapele parcurse pentru realizarea temei practice; 
 b) Psihomotorii: 
 - să realizeze preparate culinare simple; 
 - să execute mişcările respectând etapele prelucrării aluatului pentru colăcei; 
 - să utilizeze corespunzător materialele şi instrumentele de patiserie; 
 - să cureţe masa de lucru după terminarea activităţii.  
c) Afectiv- atitudinale: - să coopereze şi să colaboreze pentru îndeplinirea sarcinilor; 
 - să participe în mod activ la activităţile de grup;  
Strategii didactice: 
Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul practic, demonstraţia.  

Material didactic: ştergare (în loc de şorţuri de bucătărie), făină, apă, drojdie, sare, castron pentru 
frământat, planşetă, tavă pentru copt, cuptor electric, diplome de socăciţe. Invităm la activitate şi 
două mămici ,,socăciţe“ 

Forme de organizare: individual, pe grupuri, frontal: 
 - strategia didactică: dirijată, activ- participativă; 
 - metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, observaţia 
Mijloace de învățământ: castroane, planşete, tăvi, pensule, cuptor pentru copt.  
Metode de evaluare: verificarea orală, observarea curentă, aprecieri stimulative, analiza 

produselor activităţii, evaluare practică, turul galeriei.  
Forma de evaluare: frontală, individuală. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 
 

Educatoare Terbea Ana 
 
 
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 

fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor.  
Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” (Maria Montessori Descoperirea copilului”)  
 
Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 

stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri.  
 
Educatia prin activitatileextracurriculare urmareste identificarea si cultivareacorespondentei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stilde viata civilizat, precum si stimularea 
comportamentului creativ indiferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 

cu viaţa. 
 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  
 
Rămâne cadrul larg al timpului liber alcopilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 

procesul de învăţare şcolară.  
În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 
 
Exemple de activitati extrascolare 
 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, spectacolele, 

plimbări, excursii, tabere.   
 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.  
Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un 

efort suplimentar.  
 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 

se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi maifrumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 
 
 

Prof. Terescu Mariana 
Gradinita P. P. Nr. 1 Orsova 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.  

În opinia mea, activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. 

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN EDUCAŢIA ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR 
 
 

RAVECA-ILEANA TIBORI, ÎNVĂŢĂTOR,  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 SIBIU 

 
 

“Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici, nu e destul să vrei, trebuie să şi faci!”  
                                                                                                        (Johann Wolfgang von Goethe) 

 
Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului porneşte de la premiza că abordarea educaţională complementară 
formal – non-formal asigură un plus valoare sistemului educaţional. 

  
Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de 

a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la 
procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

 
Formularea unor obiective clare şi coerente în lumina Tratatului European Constituţional cu 

privire la importanţa respectării valorilor fundamentale ale drepturilor omului, ale libertăţilor, ale 
democraţiei şi egalităţii  şi racordarea la standardele educaţionale europene reprezintă baza 
strategică a acestui document. 

 
Strategia urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie absolut necesară în contextul 

unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a 
societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului 
diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte  în care să fie implicaţi elevi, cadre 
didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, 
media şi comunitate. 

 
În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea 
flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice 
centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată 
particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine 
resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

 
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale 
tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele 
modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 
tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, 
exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a 
personalităţii. 

 
Strategia accentuează importanţa multiplicării experienţelor pozitive înregistrate în domeniul 

activităţii educative şcolare şi extraşcolare şi impune extinderea spaţiului de intervenţie în procesul 
educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării 
în interesul superior al copilului. 
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PRINCIPII ŞI VALORI 
 
Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată conform principiilor:  

 principiul priorităţii  educaţiei, ca responsabilitate asumată de guvernul României; 
 principiul accesului egal la educaţie – conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a 

Drepturilor Copilului, fiecare copil are dreptul la educaţie;  
 principiul interculturalităţii;  
 principiul continuităţii  activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe experienţa 

anterioară;  
 principiul complementarităţii formal – non-formal;  
 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;  
 principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor 

educaţionale locale prin coordonare;  
 principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;  
 principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături de 

instituţiile guvernamentale în vederea realizării  obiectivelor; 
 principiul cooperării – implementarea strategiei care la bază cooperarea instituţională, atât 

la nivel naţional, cât şi internaţional.  

Alături de respectarea şi promovarea acestor principii, la baza strategiei a stat şi principiul 
educaţiei centrate pe valori: respect, non – discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă, adevăr, 
libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate originalitate, dragoste, încredere. 

În acest context, valorile asigură cadrul în care normele sociale sunt stabilite şi explicate. Ele 
stau la baza formării atitudinilor, a procesului de luare a deciziei şi influenţează puternic 
comportamentul. Este importantă identificarea valorilor copiilor, educatoarelor, părinţilor în 
vederea găsirii unui numitor comun al valorilor reprezentative ale comunităţii care să producă 
schimbări pozitive la nivelul eficientizării sistemului educaţional.  

Împreună, copiii, învăţătoarea şi părinţii pot face din  clasă şi din şcoală un loc plăcut pentru toţi 
cei implicaţi în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. 

Alături de elevii mei, am observat de-a lungul anilor că se pot realiza activităţi care să 
urmărească învăţarea într-un mod diferit, relaxant, creativ, deoarece, la vârsta lor (6-10 ani), aceştia 
răspund foarte bine când li se oferă un alt cadru, alţi parteneri educaţionali. De la excursii şi tabere 
în care şi-au dezvoltat abilităţi sociale, sportive, motrice, până la ateliere creative,  întâlniri cu 
personalităţi din diverse domenii, organizarea serbărilor şcolare, vizionarea unor spectacole de 
teatru şi film, participarea activă la activităţi de ecologizare, implicarea în diverse acţiuni caritabile 
etc., toate contribuie la formarea unui elev şi a unei personalităţi cu potenţial, capabilă pe viitor să 
răspundă pozitiv la stimuli diverşi, să fie integrat într-un grup şi să îşi dovedească aptitudinile 
deprinse în urma acestor activităţi. 

 
Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea 

lor în vederea valorificării potenţialului copiilor  şi a formării lor ca cetăţeni europeni activi a dus la 
creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării, asigurarea şanselor egale de 
dezvoltare personal, transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
 
1. Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Aurel Carasel, Viorel LazărEditura Arves, 

2008 ; 
2. Ghid de bune practici - activitati extracurriculare si extrascolare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 
 

Prof. Tiliță Dana-Iuliana, 
Școala Gimnazială Cleja Somușca-Structură, Județul Bacău 

 
 
Auzim foarte des expresia „activități extracurriculare” și ca să vorbim despre acest lucru, trebuie 

să vedem mai întâi ce reprezintă. Acestea fac referire la activități academice, artistice și sportive 
care se organizează la nivelul unității de învățământ și se realizează în afara planului-cadru, a 
curricumului formal. 

De ce activități extracurriculare? Chiar dacă nu sunt incluse în planul-cadru, aceste activități vin 
să continue procesul de predare-învățare, rolul lor fiind foarte important și bine definit. Ele ajută 
elevii să se dezvolte frumos, să-și descopere unele abilități practice și de ce nu, să se simtă împliniți. 

Importanța acestor activități o putem nota foarte bine în cadrul săptămânii „Școala Altfel” și nu 
numai. Când întocmesc activități legate de această săptămână, mă gândesc în primul rând la 
diversitate, să dau posibilitatea fiecărui elev să se exprime, să facă ceva ce îi place, ce îi stârnește 
atât interesul, curiorizatea, cât și simțul artistic, astfel încât, la sfârșitul ei, elevul să se poate 
autoevalua, să ofere acel feedback atât de necesar nouă, profesorilor, în proiectarea de activități cât 
mai utile.  

De aceea, la ora de dirigenție, am făcut un sondaj în privința acestor activități, întrebându-i pe 
elevii mei ce anume ar vrea să facă în acea săptămână. Si, nu mică mi-a fost mirarea când am văzut 
băieți care vor să gătească și fete care vor să repare mașini. O altă întrebare care m-a făcut să mă 
gândesc la proiectarea unei activități de acest gen, a fost: „Ce este acela un curs valutar și de ce 
avem nevoie de el?”. Am considerat că aceste activități ar trebuie să aducă utilul în viața lor și toate 
informațiile primite la școală să le poată aplica și în viața de zi cu zi. Astfel, provocată de elevii 
mei, am proiectat o sesiune de karaoke în limba engleză, repetând și fixând noțiuni din cadrul orelor 
de limbă engleză.  

Apoi, am realizat o sesiune de „cooking”, gen „Masterchef”, punându-i în valoare dar și în 
situații-limită din care trebuie să iasă cu succes: să bată albușurile spumă, să facă o maioneză care 
să nu se taie, să decoreze o prăjitură, folosindu-și imaginația și creativitatea, să curețe un măr dintr-
o singură mișcare. Noțiunile de chimie au fost și ele binevenite: la ce temperatură fierbe apa, ce se 
întâmplă dacă adaug oțet peste praful de copt, la ce temperatură îngheață apa, etc.  

Pentru că se apropie sărbătorile de Paști, am considerat că este necesar să ne gândim și la acest 
lucru: am realizat o sesiune de „painting” religios și nu numai. Elevii au fost rugați să își deseneze 
colegii din punct de vedere moral, din care să iasă la iveală calitățile fiecăruia, din care să învățăm 
cât mai mult și să fim mai buni.  

Abilitățile practice nu s-au oprit aici. Elevii pricepuți la împletituri din sfoară au venit în ajutorul 
celor mai puțin pricepuți și au realizat niște covorașe foarte frumoase. Referitor la întrebarea legată 
de cursul valutar, am realizat împreună cu elevii mei, o prezentare Powerpoint interactivă cu 
întrebări și răspunsuri din domeniul bancar.  

Dansul nu a fost uitat nici el, căci avem nevoie cu toții de mișcare și acesta reprezintă un act 
artisitic. Am realizat o suită de dansuri de ieri și de azi, pentru a afla cum dansau părinții sau chiar 
bunicii lor dar și ce stiluri de dansuri au mai apărut, pentru a fi mereu în actualitate.  Simțind nevoie 
de aer liber, i-am invitat pe elevii mei într-o excursie în jurul Bacăului, din care să avem cu toții de 
învățat, să prețuim ce avem, să îmbunătățim ceea ce avem și de ce nu, să creăm ceva folositor. 

În final, cred cu tărie că aceste activități vin în completarea celor de zi cu zi din planul-cadru. 
Avem oportunitatea, atât ei, ca și elevi, cât și noi, în calitate de profesori, să ne bucurăm de roadele 
muncii noastre, să punem teoria în practică, să îmbinăm utilul cu plăcutul și de ce nu, să ne 
cunoaștem unii pe ceilalți într-un alt cadru, informal de acestă dată.  
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Aceste activități reprezintă o înlănțuire de influențe educative. Participând la astfel de activități, 
elevii își lărgesc orizontul, își formează niște abilități care îi vor ajuta mai târziu în viață și care le 
dezvoltă spiritul de independență și inițiativă, după cum afirma Jerome Bruner:  „Oricărui copil, la 
orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 
temă.”  

Depinde de noi, cadrele didactice, să proiectăm aceste activități corespunzător, să le modelăm 
pe înțelesul lor și cu multă răbdare și dăruire, să le facem să prindă viață în lumea actuală a elevilor 
noștri, căci așa cum frumos spunea Maria Montessori :„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru 
lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum 
va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
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Educaţia şi timpul liber 
 
 

Prof. înv. preşc. Timaru Mihaela 
Şc.Gimn.”Al. Piru” Mǎrgineni,  Bacǎu 

 
 
Activităţile din timpul liber sunt acelea care contribuie la relaxarea individului, de problema 

definirii conţinutului timpului liber s-au ocupat mai mulţi sociolgi şi pedagogi. 
Sociologii români definesc timpul liber ca  partea rămasă disponibilă după efectuarea activităţii 

profesionale, acel timp care este folosit pentru manifestări cultural artistice, distracţii, sport, 
destindere.  

Cunoaşterea şi însuşirea modalităţilor diverse de organizare şi petrecere a timpului liber, 
cunoaşterea unor modele şi tehnici de planificare a vieţii personale în vederea dezvoltării 
sentimentului de `satisfacţie a trăiri timpului liber, formarea unui stil de viaţă civilizat, şcoală şi 
familie deopotrivă, presupun cǎ aduc o contribuţie la îmbunǎţirea timpului liber.  

Bugetul de timp liber al elevului se distribuie între urmǎtoarele categorii de activitaţi: somn, 
îngrijire personală, masă,deplasări, cursuri, activităţi extraşcolare, individuale, colective (activitǎţi 
sportive, artistice, concursuri, activitǎţi gospodăreşti), vizionari de spectacole (film, teatru, 
programe tv.), activităţi recreative şi de divertisment. 

Nu se pune problema instituirii unui nou program de organizare a timpului liber, pe lângă cel al 
timpului de muncă,învăţătură, ci de organizarea unor acţiuni şi activităţi la care elevul să participe 
cu plăcere şi interes,după preferinţe şi preocupări,opţional în funcţie de interesele şi aptitudinile pe 
care le are pentru anumite domenii ale vieţii sociale,artistice şi culturale. 

În învăţământul primar,elevul trebuie îndrumat să se obişnuiască cu regimul zilnic,antrenându-
se în diferite forme de odihnă activă, recreativă în aer liber.În ciclul gimnazial se va porni de la 
cunoaşterea regimului zilnic al elevului,cu accent pe conştientizarea noţiunii de timp liber, de joc,de 
excursie, drumeţie,emisiuni radio-tv, pentru că apoi să se facă referire la necesitatea folosirii 
timpului liber în mijlocul naturii în special în vacanţă.      

Activităţile din afară clasei şi a şcolii în timpul liber ,trebuie să fie altceva decât actvitatea 
didactică atât în privinţa conţinutului cât şi a formei de organizare şi metodelor utilizate.Se constată 
în ultimii ani că mulţi tineri acordă un loc însemnat în cadrul timpului liber, divertismentului, 
distracţiilor facile-discotecă, plăcerilor minore ce duc la irosirea inutilă a timpuli liber. Din păcate 
apetitul pentru, casetele, cd-urile, dvd-urile, site-urile ce stârnesc instinctele şi orientează spre 
promiscuitate, violenţă, pentru literatură şi reviste de prost gust, constituie un semnal de alarmă 
pentru diriginte şi pentru ceilalţi profesori, că să nu mai vorbim de nocivitatea drogurilor.  

Manifestările cultural-artistice şi sportive trebuie şi chiar şi-au reluat cursul normal în şcoli: la 
fel şi vizionarea filmelor şi spectacolelor de teatru, întrecerile sportive, excursiile şi vizitele,  serile 
culturale, cenaclurile literare contribuie la educarea gustului pentru frumos şi pentru o comportare 
civilizată. 

Fie că este vorba de cercuri cu caracter artistic, sportiv, ştiinţific sau de activităţi, jocuri, artă 
manuală, de activităţi organizate în vacanţă, de excursii sau întâlniri, rolul principal în urmărirea 
elevilor revine profesorului sau dirigintelui. 

Se spune că lumea de mâine va fi lumea oamenilor de creaţie, fiecare la locul sau de muncă va 
trebui să devină un creator. Cercetările psihologiei învăţării au demonstrat că procesul de creaţie nu 
aparţine numai celor cu IQ-ul  ridicat; nu toţi oamenii cu o inteligenţă deosebită sunt şi oameni de 
creaţie. 

Actul de creaţie este rezultatul antrenamentului intelectual al capacităţilor creatoare. Cadrul 
propice desfăşurării acestui antrenament îl oferă cercurile de elevi. Prin activitatea în cercuri,se 
completează şi se adânceşte orizontul ştiinţific şi cultural al elevilor, se stimulează dezvoltarea 
aptitudinilor şi a talentelor, se favorizează iniţiativa şi spiritul creator.  
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În cercuri elevii îşi însuşesc metode şi tehnici de învăţare creativă şi de cercetare ştiinţifică, îşi 
dezvoltă interesele profesionale, înclinaţiile, spiritul de observare şi investigare, receptivitatea faţă 
de nou, îşi educǎ voinţa şi perseverenţa. Un loc aparte în stabilirea şi dirijarea bugetului de timp 
liber, în îndrumarea acestuia, îl ocupă familia care exercită o puternică şi benefică înrâurire asupra 
întrebuinţării timpului liber de către elevi, contribuind în primul rând la folosirea judicioasă a 
acestuia. 

Familia sub îndrumarea dirigintelui trebuie să acţioneze că un factor dinamizator al activităţilor 
desfăşurate de copil în timpul liber. Familia este datoare să cunoască interesele şi preocupările 
propriilor copii şi în funcţie de acestea să-l conducă la alegerea activităţilor din timpul liber. Într-un 
mediu familial sănătos copilul are posibilitatea de a-şi formă deprinderi de folosire judicioasă a 
timpului liber, atât în privinţa folosirii acestuia în scopul pregătirii şcolare, cât şi al destinderii, 
recreerii, odihnei de care copiii au nevoie. 

Utile sunt acţiunile unor familii de amenajare a unor spaţii destinate jocului, a unor mese de 
tenis sau porţi de fotbal, a unor coşuri pentru baschet care să vină în întâmpinarea de petrecere a 
timpului liber al copiilor. Se desprinde o evidenţă legătură între succesele şcolare ale elevilor şi 
modul de a-şi petrece timpul liber.  

Mai milţi factori pot influenţa pozitiv modul prin care îşi petrece tânărul timpul liber: familia, 
şcoala  prin profesori şi colegi şi statul prin mijloacele materiale aferente, precum şi mijloacele 
mass-media, inernetul care sunt cele mai îndrăgite de elevi. Dintre mijloacele educaţiei pentru 
timpul liber se evidenţiază exemplul părinţilor, al profesorilor şi colegilor, al personajelor pozitive 
din operele literare, filme, organizarea de competiţii, orele de dirigenţie, cercurile de elevi, 
serbările, excursiile, drumeţiile, vizite la muzee, case memorile, vizionari de spectacole, practicarea 
turismului. 

Timpul liber care reprezintă o parte din sistemul educativ, trebuie pentru a avea o deplină 
funcţionalitate să asigure rezolvarea unor probleme din structura personalităţii, informarea şi 
formarea tânărului, recreerea şi divertismentul, satisfacerea şi împlinirea unor opţiuni. Acestui 
deziderat îi vor servi familia, şcoala şi societatea. 

Rolul de esenţă în înţelegerea folosirii utile a timpului liber de către elev îl are dirigintele sau 
învăţătorul, care trebuie să ştie îmbine munca şi distracţia, acţiunile în masă cu cele de grup şi 
individuale înoculând elevului experienţă necesară formării şi dezvoltării fizice şi spirituale pentru a  
avea un succes şcolar şi pentru a-şi atinge aspiraţiile profesionale. Este necesar să creǎm elevilor 
posibilităţi de destindere şi repaus, pentru a asigura regenerarea, întrucât activitatea şcolară solicită 
îndeosebi intelectul. 
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Activitățile extracurriculare se realizează dincolo de procesul instructiv –educativ standard. Au 

un loc și un rol bine stabilit în formarea personalității elevilor. Complexitatea procesului 
educațional impune combinarea activității curriculare cu cea extracurriculară. Prin intermediul 
acestor activități se pot dezvolta și explora anumite înclinații și aptitudini ale copiilor.  

Aceste activități au un caracter atractiv, copiii participând cu dăruire. Atmosfera creată este una 
relaxantă, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Elevii pot fi antrenați în activități cât mai variate, diferite 
de clasica metodă de predare.  

Conținutul lor este diferit de cel al activităților școlare. De asemenea diferă durata, metodele 
folosite și formulele de organizare. Prin activitățile la care participă elevii își însușesc cunoștințe din 
domeniul științei, tehnicii, literaturii și artei.  

Participând la acțiuni cu caracter artistic le este lărgit orizontul cultural. Se constituie într-un 
mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi în mod rațional timpul liber. Este indicat ca 
aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să își însușească obiceiuri pozitive, care în 
timp să îi dea posibilitatea să se descurce singur în viață. Albert Einstein spunea: ,,Școala trebuie să 
urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate 
armonioasă’’. 

Iată câteva exemple de activități extrașcolare potrivite copiilor: teatru, muzică, artă, gimnastică, 
înot, arte marțiale. Aceste activități pot fi practicate după programul școlar. Fiecare dintre ele îl va 
ajuta pe copil să își facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el și să își dezvolte noi hobby-
uri,să aibă ocupații benefice dezvoltării lui.  

Copiii vor vrea să reușească în tot ce și-au propus, crescându-le astfel motivația.  
 
Există însă  activități care pot fi organizate cu mare succes și de către școală. Câteva dintre 

acestea ar fi:  
 Serbările școlare 

Acestea au un caracter stimulator și aduc satisfacție atât copiilor , cât și părinților. Astfel de 
activități contribuie la socializarea copiilor încă de la vârste fragede. 

 Concursurile școlare 
Sunt o modalitate de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare , elevii având 

posibilitatea de a-și demonstra nivelul de cunoștințe pe care l-au acumulat și de a studia în 
profunzime pentru a obține rezultate școlare mai bune. 

 Excursiile 
Contribuie în special la îmbogățirea orizontului cultural-științific , au un caracter atractiv și 

mobilizator. Aceste tipuri de activități permit o abordare interdisciplinară a cunoștințelor. Sunt 
activități cu o formă de educație complexă, prin multitudinea de aspecte ale vieții pe care le 
înglobează( istorice, sociale, geografice, civice, sociale, culturale). 

 Vizitele 
Ieșirile la muzee, case memoriale, monumente istorice sunt un mijloc de a prețui valorile 

culturale, istorice, literare, folclorice ale țării. Acestea întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii 
acumulează în cadrul lecțiilor. 

 Vizionările de spectacole 
Sunt o sursă de informații și un punct de plecare în realizarea unor activități interesante. Elevii 

trăiesc impresii puternice , atât la vizionări de filme, cât și la piese de teatru.  
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Prin aceste activități copiii sunt stimulați să își dezvolte imaginația creatoare, nivelul 
cunoștințelor, dobândesc o gândire independentă, toleranță față de ideile noi. Sunt îmbogățite 
cunoștințele despre frumusețile țării, respectul pentru frumos din natură, artă și cultură.  

Totuși trebuie să ținem cont că atunci când propunem activități extrașcolare, obiectivele 
instructiv-educative trebuie să primeze.  

Școala trebuie să promoveze acest tip de activități, stimulând astfel inventivitatea și creativitatea 
elevilor. Ele oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele 
primare.  

Respectă principiul egalității șanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea de a se implica, 
indiferent de rezultatele școlare, dezvoltându-și astfel încrederea în el, în forțele proprii.   
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 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii.  

Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor obligatorii sau activitati 
desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub indrumarea 
atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai 
evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, 
îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale.  

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta 
toamna, frunzele ruginii, stolurile de pasari care se pregateau de plecare,frumusetea deosebita a 
acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. 

La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu 
mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in 
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acord cu particularitatile de varsta , cunostinte stiintifice , sa organizam activitati educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, fapt ce duce la obținerea de performanță și la formarea unor abilități practice necesare în 
viața de zi cu zi.De asemenea, participarea la activitățile extrașcolare poate duce la dezvoltarea 
stimei de sine. Desfășurarea acestora într-un cadru non-formal înlătură teama de eșec, iar implicarea 
educabililor este maximă. 

Dacă ar fi să definim activitățile extrașcolare putem spune că acestea sunt activități ce se 
desfășoară în afara mediului școlar. Aceste activități pot fi organizate atât cu clasa de elevi, cât și 
împreună cu alte clase din aceeași unitate de învățământ sau chiar din unități diferite.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de support pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducănivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În rândurile ce urmează mă voi opri asupra câtorva exemple de actrivități extrașcolare. Nu cred 
că importanța unor acivități este mai mare față de altele. Rolul acestora este de a dezvolta copilului 
aptitudini și atitudini.  

O activitate o constituie vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,case 
memorial. Aceste activități constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în 
starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei 
şi culturii universale şi naţionale,relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 
lecţiilor. 

O altă activitate destul de întâlnită în școlile românești este și vizionarea emisiunilor muzicale, 
de teatru de copii,distractive sau sportive. Acest gen de activități stimulează și orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Sunt activități care au ,,lipici” la copii. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaște realizarile oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor .Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de massmedia şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Serbarile si festivitatile - marcheaza evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educative  importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în 
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atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le ofera elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai 
puțin seminificativ. 

Concursurile scolare sunt o metoda extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare având, în acelasi timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor.  

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracte rinterdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv,copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 
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Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  

Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 
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Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe 
ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: curăţarea.        
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Rolul activităților extrașcolare la ciclul primar 
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Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Zalău, Sălaj 

 
 
Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru formal, în afara orelor de curs și vin în 

completarea procesului de învăţământ contribuind la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor 
elevilor în diverse domenii artistice. 

Datorită caracterului interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. 

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare”. 

Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, 
literaturii și artei.  

Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole 
de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare și dezvoltare a personalităţii elevilor.  

Pedagogul C. Cucoș consideră că, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul lecţiilor şi 
activitatea desfăşurată de ei în afara clasei şi a şcolii, există deosebiri din punct de vedere al 
conţinutului şi al formelor de organizare. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale 
elevilor şi de dorinţele lor.  

Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea metodelor și tehnicilor 
moderne, activ-participative, sunt capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, 
care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem 
de potrivite în educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană.  

Aceste metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața 
socială a elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea 
conținutului prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția 
unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a 
copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor 
celuilalt. 

Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, și cu 
plăcere în ceea ce fac.  

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor.  
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Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic 
şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
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G.P.N. Dumbrăveni 

Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamirescu”, Jud. Vrancea 
 
 
 

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială.  Astfel 
se impun activităţile extraşcolare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa copiii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 
Implicarea copiilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 
Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 
care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a 
oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac.  

Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei 
nonformale în spaţiul instituţiilor de învăţământ a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Activităţile extraşcolare  sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă 
şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber 
într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea 
grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi desfăşurate cu ocazia 
zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte 
instituţii. 

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 
ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale 
domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice 
cu scopul de a-şi fixa şi îmbunătăţii cunoştinţele legate de aceste animale. 

O astfel de activitate extraşcolară a fost excursia intitulată “Pe urmele lui Creangă”, excursie în 
parteneriat cu părinţii pe traseul: Dumbrăveni-Lacul Bicaz- Piatra Neamț (Grădina zoologică- 
Telegondolă)- Cetatea Neamţului - Humulești(casa memorială Ion Creangă)-Bacău- Dumbrăveni. 

În cadrul acestei activităţi, preşcolarii au avut posibilitatea să-şi aprofundeze cunoştinţele despre 
natură- au făcut o plimbare cu vaporaşul pe lacul Bicaz de unde au văzut munţii din jurul lacului, au 
observant barajul de la Bicaz şi au aflat mai multe despre obţinerea curentului electric, din 
telegondolă au putut admira întreg oraşul Piatra Neamţ, dar  mai ales frumuseţea peisajelor de 
munte în toată splendoarea lor. Tot din natură fac parte şi animalele, dar le-am întâlnit la Grădina 
zoologică. Deşi cunoscute de la televizor sau de la activitatea de cunoaşterea mediului, altul a fost 
impactul când le-am observat pe fiecare în direct.  
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În cadrul excursiei mai sus amintite, copiii au descoperit o cetate adevărată Cetatea Neamţului, 
unde au “citit” o pagină importantă a istoriei patriei noastre. Cuvăntul cetate este folosit des la clasă, 
dar impactul cu adevărata cetate a fost foarte puternic pentru preşcolari. 

Astfel, Ştefan cel mare nu mai este doar un nume pentru ei ci a devenit eroul “prieten” pe care îl 
cunosc şi ei puţin.  

O altă vizită importantă pentru copii, a fost la Humuleşti, la Casa memorială Ion Creangă, unde 
copiii au descoperit lucruri cunoscute din poveşti, au întâlnit personajele din poveştile lui Creangă 
la Muzeul personajelor , dar şi foarte multe obiecte folosite de strămoşii noştri. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, 
învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D.I. Nolte). 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Grădiniţa noastră are un parteneriat cu o 
trupă de teatru din Buzău care periodic  pregăteşte spectacole cu poveşti dramatizate într-un mod 
forte atractiv şi prezentate interactiv. Dacă la început sunt şi copii foarte timizi care se sperie de 
unele personaje, spre sfârşitul activităţii îi vezi râzând şi aplaudând frenetic lături de colegii lor.  

Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv-educativă pun în vedere iniţiativa, 
fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea 
copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare 
în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i 
provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 
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În programul zilnic al grădiniței sunt cuprinse forme speciale de activitate care au ca scop 

destinderea copiilor, creearea bunei lor dispoziții, fapt ce le dă acestora posibilitatea de a trece cu 
ușurință de la o activitate la alta. Aceste activități de recreere se desfășoară în cadrul activităților 
extracuriculare, activități ce stabilesc la nivelul grupei noi tipuri de relații între copii, pe de o parte, 
iar pe de altă parte, între copii și adulții, participanți:relații de colaborare, prietenie, o bună 
socializare și integrare în colectivitate și în viața socială. 

Un loc aparte în cadrul activităților extracuriculare îl ocupă serbările, realizate cu diferite ocazii. 
Ele reprezintă un necesar izvor de satisfacții, bucurii, creează bună dispoziție, favorizează 
dezvolatea copiilor d.p.d.v fizic și psihic, desfășurându-se într-o atmosferă specifică. De aceea am 
renunțat în mare parte la serbăriile tradiționale, m-am gândit ce i-ar face cel mai mult plăcere 
copilului, ce l-ar face fericit cu adevărat, ce am putea creea așa încât să îi rămână în memorie ca un 
reper de bucurie autentică. Am încercat să regândesc scenariul serbărilor, întrucât acestea să nu se 
mai desfășoare după scheme învechite, de tipul: mai cântăm un cântecel, mai spunem o poezie, etc. 
M-am integrat în program alături de copii, în acest mod fiind posibilă o discretă activitate din 
interior. Copiii capătă mai multă siguranță și încredere, iar spectacolul câștigă în calitate și 
dinamism. 

De asemenea ideea integrării părinților în program mi-a adus multe satisfacții.Implicarea 
părinților este oportună din următoarele motive: oferim acestora posibilitatea de a-și descoperii 
copiii, de a le cunoaște înclinațiile artistice, vor învăța să-și aprecieze obiectiv copiii, să aibă mai 
mult tact, mai multă răbdare, dar își pot însuși și unele  metode noi de lucru cu copiii. 

Debutul a fost timid, ce-i drept, de la interpretarea în grup a unei colinde sau de la rolul de 
ajutor al lui Moș Crăciun, ne-am perfecționat și părinții au jucat alături de copii rolurile de gazdă 
primitoare, animatori sau un dans împreună.Am încurajat părinții chiar în formularea unei păreri 
privitoare la regia serbării. În consecință, am înlocuit o serbare ce s-ar fi desfășurat pregătiror printr-
o muncă istovitoare, stresantă cu una neconvențională. 

 
Voi prezenta câteva activități în acest gen: 
 
1. În preajma Crăciunului am sărbătorit sosirea lui Moș Crăciun printr-un spectacol, la care 

participanții, alături de copii au fost și părinții. Fiecare copil cu obrajii îmbujorați de emoție cu 
părintele alături au participat la împodobirea bradului pe un fond muzical specific. Am pus apoi în 
scena nașterea lui Isus, într-un décor adecvat și cu costume specifice, iar la final copiii au prezentat 
câteva colinde în cinstea nașterii pruncului Isus. Acum părinții au avut rol de gazdă primitoare și au 
răsplătit copiii cu covrigi, fructe și dulciuri. 

2. Cerând părerea copiilor despre cum ar dori să le serbeze pe mamele lor de 8 Martie, ce  le-ar 
plăcea lor pentru ele, am aflat de la majoritatea că ar vrea, ca mamele lor sa fie frumoase și să se 
joace cu eiurându-se de roluri haioase pe care părinții le-au pregătit pentru ei. S-au legat priete. 
Drept urmare am pregătit un program plin de surprize atât pentru mame, cât și pentru copii. Copiii 
au pregătit rame pentru fotografii pe care le-au decorat împreună cu mămicile lor. Și pentru că toți 
copiii au dorit ca mamele lor sa fie frumoase, au intervenit în acest sens, adică fiecare copil și-a 
pieptănat mama, a machiat-o, a aranjat-o, după care fiecare mamă s-a fotografiat cu copilul său 
pentru ca fotografia să fie pusă în rama pregătită ulterior. 
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Între timp mamele au audiat o înregistrare în care copiii, fără să-și spună numele, îi adresau 
mamei câte o urare, mama trebuia să recunoască vocea copilului său care îi transmitea ceva din 
suflet. 

La rândul lor mamele au răsplătit copiii cu un tort de care s-au bucurat cu toții. 
3. De ziua copilului, 1 Iunie, m-am gândit ca părinții să participe în calitate de actori intr-un 

spectacol pentru copiii lor. Copiii au primit propunerea cu entuziasm și curiozitate. Fiecare părinte 
și-a prezentat după dorințe capacitățiile și aptitudinile artistice, copiii bucurându-se de roluri 
haioase pe care părinții le-au pregătit pentru ei. S-au legat prietenii între părini au petrecut un timp 
de calitate cu copiii lor, iar micuții au fost încântați, au aplaudat și s-au bucurat că au putut petrece 
timp alături de părinții lor. 

Toate aceste experințe ne-au oferit tuturor celor implicați satisfacții uriașe:au contribuit într-o 
mare măsură la destinderea copiilor în mediul grădiniței, la realizarea unei atmosfere relaxante și 
constructive între grădiniță și familie, ceea ce a determinat ca și copiii să vină cu plăcere la 
grădiniță, să se manifeste fără inhibiții și timiditate; ei au observat ce mult înseamnă dragostea, 
căldura sufletească, întelegerea, lucruri deosebit de importante pentru această primă experiență în 
afara familiei. 

 
 
Bibliografie: 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAŢIA ELEVILOR 

 
 

Prof. înv. primar Toader Carmen Florina 
Școala Gimnazială „ Mircea cel  Bătrân” Turnu  Măgurele/ Teleorman 

 
 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 

cu viaţa. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de  învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

     Exemple de activitati extrascolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale– organizate selectiv– 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 
orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 

Excursiile si taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile 
tarii, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii 
pot cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, carenu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de 
respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. Grija fata de timpul liber al copilului, 
atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a acestora trebuie sa fie dominantele 
acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, incredere, recreere, voie buna, iar unora dintre 
ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor.   

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza implicarea 
tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului si al asumarii 
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responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si 
cea comportamentala.  

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La  vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii ele vii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea 
unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din 
perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural . 

Serbările si festivitătile - marchează evenimentele importante din viata şcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanta acestor activitati constă in dezvoltarea artistică a elevului precum si in 
atmosfera sarbatorească instalata cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le ofera elevilor răsplata primită după muncă, si de asemenea au un rol de motivare, mai 
putin seminificativ. 

Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, 
facandu-le cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Înainte de toate, este însă important ca 
profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-I dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activitatile extracurriculare sunt apreciate atat de catre copii, cat si de factorii educationali in 
masura in care:  valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor; organizeaza intr-o maniera 
placuta si relaxanta timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de invatamant; 
formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru 
a-si manifesta in voie spiritul de initiativa; participarea este liber consimtita, necoditionata, 
constituind un suport puternic pentru o activitate sustinuta; au un efect pozitiv pentru munca 
desfasurata in grup; sunt caracterizare de optimism si umor; creeaza un sentiment de siguranta si 
incredere tuturor participantilor; urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de 
invatamant; contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor. 
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 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea  înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu  
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să  îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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ROLUL ACTIVITÃŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN COMBATEREA AGRESIVITÃŢII 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: TOADER CARMEN 
ŞC. NICOLAE TITULESCU „PLOIEŞTI” 

 
 
 
Este foarte important sã ştim sã comunicãm cu copiii noştri. Calitatea relaţiei noastre cu ei 

depinde foarte mult de calitatea şi de durata comunicãrii noastre. 
Nu putem trece indiferenţi peste aceastã fundamentatã dimensiune a relaţiei noastre cu copiii, 

fie cã sunt fiii noştri naturali sau elevii noştri, fie cã sunt preşcolari, şcolari mici sau elevi la 
gimnaziu ori liceu. 

 „Felul în care vorbesc pãrinţii şi profesorii” – scrie H.Ginott – „îi aratã copilului pãrerea lor 
despre el. Afirmaţiile lor influenţeazã încrederea şi preţuirea pe care acesta o acordã propriei 
persoane. Într-o mare mãsurã, limbajul celor mari determinã destinul acelui copil.” 

Principala problemã a managementului clasei este prevenirea. Dar nu se pot preveni toate 
problemele de comportament. Profesorul trebuie sã fie pregãtit sã intervinã, atât când apar probeme 
minore de comportament, dar şi atunci când apar probleme serioase. 

Problema agresivitãţii în mediul şcolar rãmâne un domeniu de cercetare deoarece creeazã 
dificultãţi în asigurarea unui climat propice învãţãrii în şcoalã. 

Existã o relaţie între nivelul agresivitãţii elevilor şi modul în care îşi petrec timpul liber. Dacã 
elevii îşi consumã energia implicându-se în activitãţi extraşcolare eficiente, atunci poate scãdea 
numãrul activitãţilor violente, ei având un nivel mai scãzut de agresivitate. 

Se cunoaşte interesul crescut al elevilor pentru activitãţle extraşcolare. 
Studiind activitatea extraşcolarã a elevilor din şcoala noastrã pe perioada primului semestru 

şcolar am constatat cã sportul de echipã (fotbalul, voleiul, baschetul) este activitatea preferatã de un 
numãr mare de elevi (trei sferturi din numãrul total) urmat de desen, picturã, muzicã modernã, dans, 
teatru, gimnasticã. 

Modelling-ul şi baletul sunt activitãţi mai puţin practicate deoarece posibilitatea elevilor de a le 
desfãşura este mai redusã. 

Trebuie remarcat şi faptul cã oportunitãţile de petrecere a timpului liber oferite de societate în 
ultimii ani s-au diversificat. De asemenea şi posibilitatea de informare despre acestea este mai 
crescutã datoritã dezvoltãrii mijloacelor de comunicare. 

La eşantionul de elevi urmãrit am mai constatat cã existã o corelaţie pozitivã între frecvenţa 
actelor de agresivitate verbalã şi fizicã şi practicarea sporturilor de echipã (fotbal, volei, baschet). 
Existã o corelaţie pozitivã şi între frecvenţa agresivităţii fizice şi implicarea în sporturile individuale 
(excepţie face gimnastica). 

Dintre elevii care practicã regulat un sport, cei implicaţi în sporturi de echipã manifestã mai 
frecvent acte agresive, deoarece interacţiunile intergrup sunt mai numeroase. 

Copiii care practicã un sport individual au mai des comportamente de agresivitate fizicã decât 
verbalã, iar cei care practicã desen, picturã, teatru manifestã mai rar violenţã. Nivelul energetic 
solicitat în desen, pictură, teatru este mult mai redus comparativ cu cel solicitat în sport, nivel care 
coreleazã cu cel al reactivitãţii copiilor. 

Existã o corelaţie negativã între implicarea elevilor în activitãţi extraşcolare şi nivelul 
agresivitãţii, adicã implicarea regulatã a elevilor în activitãţi extraşcolare se asociazã cu un nivel 
mai redus al agresivitãţii lor. 

Referitor la relaţia dintre nivelul agresivitãţii şi tipul de activitãţi extraşcolare practicate de 
elevii noştri reiese cã existã o corelaţie negativã între nivelul agresivitãţii şi practicarea unor 
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sporturi ca fotbal, volei, baschet, judo, karate,box. Elevii care practicã regulat aceste sporturi au un 
nivel de agresivitate mai redus. 

O activitate extraşcolarã pe care elevii şcolii noastre o desfãşoarã în timpul liber este 
voluntariatul. Este un numãr relativ mic de elevi voluntari, asta dovedind cã aceastã activitate nu e 
preferatã de şcolari. 

Am apreciat în studiul efectuat şi diversitatea mare a activitãţilor mai ales a celor cu caracter 
formativ (şah, tenis de masã, educaţie sanitarã, golf, canto, pescuit, karate, creaţie vestimentarã, 
informaticã, cãlãrie, croşetat...) 

Motivul pentru care elevii participã la activitãţile extraşcolare, este cã mai mulţi participã din 
plãcere cât şi participarea prietenilor lor la aceste activitãţi.  

Un alt aspect urmãrit a fost manifestarea actelor de agresivitate verbalã şi fizicã. 
Un numãr mare de elevi manifestã agresivitate verbalã, mai puţini manifestã agresivitate fizicã. 
Persoanele cel mai frecvent agresate de elevi sunt prietenii şi colegii, fapt explicat prin 

particularitãţile de vârstã, dar şi timpul mare petrecut împreunã. 
Frecvenţa actelor de agresivitate este diferitã, existã elevi care manifestã agresivitate verbalã şi 

fizicã aproape zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi. 
O treime din elevii testaţi îşi exercitã greu/foarte greu autocontrolul în situaţii tensionate, fapt ce 

relevã necesitatea dezvoltãrii la elevi a abilitãţilor de autocontrol emoţional. Datoritã dificultãţilor 
în exercitarea autocontrolului creşte riscul comportamentelor agresive, fapt ce poate afecta 
relaţionarea elevilor cu cei din jur. 

Clasa în care sunt elevii aratã şi nivelul agresivitãţii lor. Odatã cu înaintarea în vârstã, elevii îşi 
exercitã uşor autocontrol, de aceea actele de violenţã sunt mai rare în ciclul liceal. 

În concluzie, elevii care participã consecvent la activitãţi extraşcolare au un nivel mai redus de 
agresivitate. 

Activitãţile extraşcolare diverse  la care au acces elevii, promovate de cãtre mass media, oferã 
cadru propice pentru consumul energetic. 

Cadrele didactice trebuie sã cuprindã în planul de activitãţi unele acţiuni care sã ofere elevilor 
alternative de petrecere a timpului liber. 

În cazul activitãţilor şcolare agresivitatea este mai redusã, elevii fiind preocupaţi de procesul 
instructiv-educativ. 

Sunt atraşi de orele de educaţie fizicã, muzicã, abilitãţi practice şi desen. Uneori la aceste ore 
existã semne ale unor comportamente deviante, ce pot fi înlãturate uşor prin atractivitatea 
conţinuturilor. 

Profesorul trebuie sã orienteze sentimentul plãcerii în vederea obţinerii unor comportamente 
deziralute: muncã, spirit de colaborare, rãspunsuri rapide. 

W. VEBER definea managementul clasei astfel: „setul de activitãţi prin intermediul cãrora 
profesorul promoveazã comportamentul adecvat al elevului şi eliminã comportamentul inadecvat, 
dezvoltã relaţii interpersonale bune şi un climat socio-emoţional pozitiv în clasã, stabileşte şi 
menţine o organizare eficientã şi productivã a clasei.” 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 
 

Prof. Toader Gabriela 
Scoala Gimnazială Bărbuleşti 

Judeţul Ialomiţa 
 
 

“Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes,  
intr-o formă intelectuală adecvată, orice temă”- afirma J. Bruner 

 
Un rol imortant, dar şi complementar orelor clasice de predare-învăţare îl au activităţile 

extraşcolare. Este cunoscut faptul că acestea ajută la dezvoltarea armonioasă a copilului, la 
formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare, la ridicarea performanţelor şcolare şi la dezvoltarea 
abilităţilor practice. În ultimul timp s-a pus un clar accent asupra acestor activităţi, observîndu-se 
impactul pozitiv ce l-au creat în rândul elevilor. În desfăşurarea acestora, sunt implicaţi câţiva 
factori precum: nivelul de pregătire a elevilor, particularităţile de vârstă, metodele şi procedeele 
adoptate de cadrul didactic, mediul in care are loc activitatea, precum şi resursele existente, de timp 
sau financiare. Căci într-un fel, de exemplu, se desfăşoară o activitate dintr-o şcoală din mediul 
rural şi altfel se desfăşoară într-una din mediul urban. Deşi resursele umane sau de timp sunt 
aceleaşi, intervine factorul financiar care nu permite intotdeauna desfăşurarea in condiţii optime a 
activităţilor extraşcolare propuse, chiar dacă, nu de puţine ori, elevii din mediul rural sunt mult mai 
atraşi de acestea. 

Când vine vorba de aceste activităţi, cadrele didactice au de susţinut un adevărat examen de 
creativitate, căci educarea şi modelarea unor caractere cer timp şi dăruire. De multe ori, elevii sunt 
mai receptivi şi mult mai interesaţi de activităţile şcolare complementare studiului, cele care se 
bazează foarte mult pe practică, pe observare şi descoperire, acest lucru datorându-se in mod 
evident, atractivităţii acestora, dar mai ales a faptului că sunt scoşi din rutina zilnică a orelor de 
curs. Părin desfăşurarea acestor activităţi li se oferă elevilor un alt mod de însuşire a noilor 
cunoştinţe sau aprofundarea celor existente, dezvoltarea unor valori morale şi poate chiar, schimbări 
de comportamente. În urma studiilor realizate, s-a constatat că participarea la activităţile 
extraşcolare înseamnă şi o rată mai mică a delincvenţei în rândul copiilor, formându-se deprinderi 
de a-şi folosi în mod raţional şi productiv, timpul liber. 

În orice şcoală, cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extraşcolare, stimulând astfel 
spiritul inventiv şi creativ al elevilor, crearea de responsabilităţi, dezvoltarea gândirii critice, cât şi 
dezvoltarea unor aptitudini speciale. În acest sens, şcoala trebuie să fie deschisă spre orice tip de 
activitate care îmbracă cele mai variate forme urmărind lărgirea şi aprofundarea informaţiei, cât şi 
cultivarea interesului pentru diferite ramuri ale ştiinţei. 

Cele mai plăcute activităţi rămân in continuare, serbările cu tematică diversă, excursiile sau 
vizitele tematice, concursurile şcolare, întrecerile sportive şi expoziţiile cu lucrări realizate chiar de 
ei. În cadrul acestora, ei sunt mai deschişi, mai relaxaţi, învaţă mult mai uşor din experienţele 
practice, pot admira locuri noi şi forme inedite şi-şi pot descoperi latura creativă. 

În acest sens, activităţile extraşcolare trebuie stabilite în funcţie de nevoile elevilor, de gradul de 
interes manifestat de aceştia, şi pe cât posibil, cu participarea părinţilor, in luarea acestor decizii. 

Observând impactul deosebit al acestor activităţi în viaţa copiilor, consider că sunt activităţi ce 
ar trebui desfăşurate la nivel naţional pentru realizarea însemnătăţii acestora, dar mai ales pentru 
impactul social pe care îl au : Ziua Pământului-22 Aprilie, Luna Pădurii-15 aprilie-15 mai, Ziua 
Toleranţei-16 noiembrie, Ziua mersului pe jos-29 septembrie, Ziua păsărilor-1 aprilie etc. 
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In concluzie, rolul activităţilor şcolare este esenţial în procesul educaţional, acestea având un 
caracter interdisciplinar, dezvoltând competenţe sociale, integrarea în grup, toleranţă faţă de ideile 
celorlalţi, spiritul de iniţiativă , lucrul în echipă şi oferind cele mai eficiente modalităţi de formare a 
caracterului copiilor înca din primii ani de şcoală. 

 
« « SĂ NU-I EDUCĂM PE COPIII NOŞTRI PENTRU LUMEA DE AZI. ACEASTĂ LUME 

NU VA MAI EXISTA CÂND EI VOR FI MARI ŞI NIMIC NU NE PERMITE SĂ ŞTIM CUM 
VA FI VREMEA LOR. ATUNCI SĂ-I ÎNVĂŢĂM SĂ SE ADAPTEZE... “” 

Maria Montessori 
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Importanța activităților extrașcolare în dezvoltarea gândirii libere a copiilor 

 
 

Prof. Maria Toader,  
Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos 

 
 
Motto: ”Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 
adapteze.” - Maria Montessori –”Descoperirea copilului” 

 
Activităţile extrașcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea  înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
 însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extrașcolare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să  îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

Astăzi, mai mult ca oricând, şcoala trebuie să consolideze idei care au legătură cu viaţa, pentru 
valorificarea potenţialului fiecărui copil, indiferent de necesitățile educaționale individuale ale lui, 
de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită în scopul 
asigurării fiecărui educabil a unei echităţi sociale şi accesului la o educaţie de calitate. 

Educaţia extrașcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 
şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară 
într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 
Bibliografie:  
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ROLUL ACTIVITÃŢILOR EXTRAŞCOLARE  

IN PROCESUL  EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. Toader Rodica-Cristina 
Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” 

Medgidia, jud. Constanţa 
     
    
 
În procesul educaţional, activităţile extraşcolare au un rol foarte important. Educaţia unui copil 

înseamnă nu numai cursuri şi lecţii predate ci şi alte activităţi care-i pot dezvolta creativitatea şi 
stima de sine. Din experienţa mea de cadru didactic de peste 20 de ani, mi-am dat seama că 
îmbinându-le pe toate, rezultatul ar fi unul extraordinar pentru copii. 

 
Pentru realizarea tuturor activităţilor sunt implicaţi mai mulţi factori. Spre exemplu, poziţia 

geografică a oraşului unde locuim, apoi resursele financiare ale părinţilor, ai cărui copii sunt 
implicaţi, resurse materiale, etc.  

 
Printre activităţile extraşcolare desfăşurate aş putea să enumăr “Brâncuşienii au talent”, un 

concurs spectacol organizat la nivel de şcoală şi care presupune o muncă în echipă, o bună 
organizare, implicare din partea părinţilor dar şi a agenţilor comerciali din oraş prin sponsorizări.  

 
Acest concurs se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi le scoate în evidenţă competitivitatea 

şi seriozitatea cu care se pregătesc, talentul artistic dar şi originalitatea şi creativitatea. Feed-back-ul 
este unul foarte bun, părinţii încurajează copiii să participe, dar şi elevii propun an de an această 
activitate in calendarul activităţilor noastre extraşcolare.  

 
Excursiile desfăşurate cu clasa unde am fost dirigintă, la Bucureşti, la diverse muzee, dar şi în 

locuri cunoscute mai puţin de către copii au fost apreciate şi exploatate din toate punctele de vedere. 
 
Am încercat să găsim împreună pentru fiecare lună câte o activitate specifică atât vârstei lor cât 

şi preocupărilor lor. Astfel Ziua prieteniei, a salutului, a îmbrăţişărilor, a zâmbetului şi-au găsit 
mereu loc printre preocupările noastre, elevii fiind deschişi oricăror provocări. Sunt dornici să iasă 
în aer liber, să interacţioneze între ei dar şi cu alţi elevi de la alte şcoli, să facă alte lucruri faţă de 
orele de curs. Aşa pot îmbina atât plăcutul cât şi utilul. 

 
O altă activitate dragă mie şi nu numai, este punerea în scenă a unor piese de teatru scrise chiar 

de ei. Această activitate are un rol foarte important în formarea lor, în învingerea timidităţii. Sarcina 
lor cea mai grea este să lucreze în echipă, să asculte de un alt coleg care este scenograful sau 
realizatorul acestei piese şi astfel fiecare trebuie să asculte de cineva şi să urmeze indicaţiile primite. 

 
Aceste activităţi sunt foarte importante pentru educaţie, dar, din păcate programa foarte 

încărcată nu permite foarte multe activităţi extraşcolare şi asta în detrimentul elevilor.  
 
Ar trebui ca în fiecare unitate de învăţământ să se pună mai mult accentul pe tot felul de 

activităţi care să implice formarea elevului din mai multe puncte de vedere. 
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Impactul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor 

 
 

Profesor Psiholog Tobă Hannelore Roxana 
CSEI Constantin Pufan Dr. Tr. Severin 

 
 
 
Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, 

colaborarea și comunicarea în rândul copiilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față 
de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica 
constructiv – toate fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile 
extrașcolare îl ajută pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai 
variate situații de viață. 

 
Cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă, 

expozițiile cu lucrări realizate chiar de ei, vizitele la zoo, la grădina botanică, la muzee, excursii 
tematice, concursuri școlare, carnaval, întreceri sportive, activități de plantare și îngrijire a spațiului 
verde sau chiar flashmob-uri. 

 
Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor în scopul 

modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

 
În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 

autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

 
Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 

cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

 
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 

de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 

de activitate. 
 
Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 

frumusețile țării,respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 
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ROLUL ȘI  IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. Toderașc Mariana,  
Școala Gimnazială nr. 1 Toflea 

 
 
Activitățile extraccurriculare se înscriu în ansamblul formelor moderne de instrucție și educație, 

fiind complementare procesului de învățământ. 
Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 
a activităţilor. 

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în 
funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. 

Astfel de activități sunt de o reala importanță într-o lume dominată de mass media, și ne referim 
la televizor. calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și, mai presus de 
toate, slab dezvoltați intelectual. Se știe că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumuleaza o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.    

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca diferite variante: spectacole cultural-artistice, excursii, 
vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. 

Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 
cerinţă foarte importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor, contribuind 
la dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țarii, la educarea dragostei și respectului pentru frumosul din natura, artă, cultură. Prin excursii, 
copii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit muncit și au creat opera 
de artă scriitorii și artiștii, învățând astfel să-și iubească țara cu trecutul și prezentul ei. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memorial constituie un mijloc de 
a instrui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului român. 

Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară, prin care 
copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși această forma de activitate îl pune pe copil, în majoritatea cazurilor, în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru elevi. 
Acestea dau posibilitatea elevilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte. 

Alte forme de activitate extracurriculară sunt cercurile de elevi, în care se desfășoară o activitate 
organizată sub forma cercurilor pe discipline sau cercurilor literare. Acestea din urma cunosc o 
varietate de forme (cerc de literatură, cenaclul școlar, cercul dramatic, șezători literare, etc.) și aduc 
o mare contribuție la descoperirea și stimularea talentelor elevilor, la cultivarea interesului și 
pasiunii pentru literatură și artă în genere, la educarea elevilor pentru folosirea utilă și plăcută a 
timpului liber, la dezvoltarea imaginației creatoarea și a sensibilității artistice. 
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Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor şi presupun o 
cunoaştere aprofundată a materiei învăţate. Întrebările pot cuprinde: interpretare, recitare, priceperi 
şi deprinderi formate în activităţile practice. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Rolul activităţilor formale şi nonformale în dezvoltarea  personalităţii elevilor 

 

Profesor-Toderic Adriana                                                               
Liceul cu Program Sportiv Bistrița 

 

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile 
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”   

Putem spune ca educația este ansamblul de acțiuni și de influențe menite să permită ființei 
umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, dar și sentimentele și atitudinile morale și 
estetice, în scopul responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean. 

Educaţia este orientată spre atingerea unui scop, ceea ce presupune stabilirea unor etape ce au 
rolul de a ajunge la anumite praguri.  

Educaţia se realizează la nivelul familiei, al mediului în care ne naştem şi creştem, şi în sistem 
instituţionalizat, şcoli şi instutuţii.   

La nivelul şcolii, educaţia se realizează prin metode sistematice şi continue, ce au rolul de a 
forma, dezvolta, descoperi aptitudini, atitudini şi conduite.  

O societate ai cărei membrii au carenţe în educaţie, este o societate fără speranţă spre un viitor 
bun, o societate în care nu se pot institui reguli ce au ca rol evoluţia şi dezvoltarerea individuală şi 
colectivă. 

A educa înseamnă a instrui, a forma, a dezvolta.  Etimologic, termenul provine fie din latinescul 
„educo – educare” care înseamnă a îngriji, a creşte, fie din „educo – educere” care se traduce prin a 
duce, a conduce, a scoate. Se pare că ambele căi etimologice sunt corecte, ramificaţiile semantice 
conducând la înţelesul actual al termenului. Importanţa educaţiei este esenţială pentru dezvoltarea 
individului în context social şi, implicit, pentru dezvoltarea unei societăţi.  

Educaţia se realizează în trei moduri- educaţie formală - educaţia nonformală - educația 
informală.  

Educaţia formală se realizează în instituţiile de învăţământ şi are scopul de a introduce elevii 
progresiv în paradigmele cunoaşterii şi de a le transfera tehnici prin care îşi vor asigura o anumită 
autonomie educativă.  

 -introducerea în tainele muncii intelectuale organizate 
-posibilitatea de a formaliza cunoştinţe 
-recunoaşterea informaţiilor dobândite 
-concretizarea informaţiilor dobândite în alte modalităţi educative  
Educaţia nonformală se realizează în afara clasei, activităţi extraşcolare şi prin intermediul 

activităţilor opţionale sau facultative. Nonformal înseamnă mai puţin formalizat sau neformalizat, 
însă cu efecte formative.  

-răspunde necesităţilor de acţiune 
-permite extragerea cunoştinţelor din practică 
-facilitează contactul cu noi informaţii 
Educaţia informală este educaţia cu care se confruntă individul în viaţa de toate zilele.  
Informaţiile vin într-un val neselectat, neorganizat şi neprelucrat din punct de vedere pedagogic.  
 Acest tip de educaţie aduce date ce sunt introduse în mod inconştient în gândirea şi 

comportamentul indivizilor, în împrejurări şi contacte spontane.  
 -sensibilizarea la contactul cu mediul social 
-posibilitatea transferului de la un interes circumstanţial la unul mai cuprinzător 
-posibilitatea explorării personale, fără obligaţii 
-posibilitatea de a gestiona propriul proces de formare 
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-libertatea de acţiune în vederea elaborării unui proiect  
Educatia stimuleaza consolidarea structurii Bio-psiho-sociale a personalitatii umane, stimulare 

ce se realizeaza prin diversitatea si unitatea diferitelor componente ale sale.  
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Activități extrașcolare 

 
 

Cadru didactic îndrumător: TODERIC ONITA GAROFITA 
 
 
"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să se adapteze." 
Maria Montessori - "Descoperirea copilului" 

 
Cadru didactic îndrumător: TODERIC ONITA GAROFITA 
 
1 - Ziua apei -Activităţi ecologice 
 
- să identifice formele apei în natură 
- să participe activ la efectuarea exerimentelor propuse 
- să vizioneze cu interes animaţia Circuitul apei în natură 
- să formuleze propoziţii simple prin care să explice cum circulă apa în natură 
- să identifice importanţa apei pentru vieţuitoare  
- să manifeste grijă pentru folosirea apei în mod raţional  
- să participe cu plăcere  la activitate  
- observarea de imagini – planşe cu formele apei în natură 
- diverse experimente propuse în materialul pps. Apa, regina vieţii 
 
Vizionare - Circuitul apei în natură  
 
- realizarea circuitului apei în natură cu imagini pregătite în prealabil de cadrul didactic  
- desenarea unor picături de apă hazlii  
- activităţi practice-închiderea robinetului în timpul spălării dinţilor 
 
2 - Ziua muzicii -Activităţi culturale  
 
- să recunoască instrumentele muzicale 
- să formuleze propoziţii legate de conţinutul poveştii   
- să realizeze o cărticică  ilustrată  
- să interpreteze vocal cântece învăţate cu acompaniamentul unor  instrumente din dotarea clasei 
- participarea la povestea concert  Petrică şi lupul după  Serghei Prokofiev  
- dramatizarea poveştii 
- ilustrarea unor secvenţe din poveste 
- realizarea unei cărticele cu  desene care să ilustreze povestea  
- Metoda ciorchinele- instrumente muzicale folosite de orchestră  
- interpretarea unor cântece învăţate de elevi cu acompaniament cu instrumente muzicale din 

dotarea scolii  
 
3 - Micul pieton-Activităţi de educaţie rutieră 
 
Să cunoască semnele de circulaţie pentru pietoni 
Să respecte regulile de circulaţie 
Să parcurgă traseul aplicativ cu multă atenţie 
Să participe cu plăcere la jocuri 
Să traverseze strada corect atunci când nu sunt marcaje  

2156



Să ilustreze prin diferite tehnici  circulaţia corectă  
Să identifice pericolele în cazul circulaţiei incorecte 
 
- invitat un agent de circulaţie  
- cunoaşterea semnificaţiei unor semne de circulaţie- trecere de pietoni, semaforul, atenţie 

trecere de pietoni, interzis pietonilor, ,, ZEBRA   
- Joc de rol-Sunt un pieton atent -parcurgerea unui traseu  aplicativ cu semne  de circulaţie  în 

Parcul Romei  
- Joc de masă –Condu-l pe Croco la şcoală pentru 2-4 participanţi  
- desene / colaje cu exemple de circulaţie corectă 
 
4 - Activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos-Calculatorul – prieten sau 

duşman? 
 
Să identifice beneficiile aduse de calculator 
Să identifice pericolele la care se expun prin folosirea iraţională calculatorului  
Să aleagă alte modalităţi de petrecere a timpului liber 
- metoda breinstorming- de ce este calculatorul prietenul nostru ? 
- de ce este duşmanul nostru? 
- organizarea clasei în două echipe  
- metoda circhinele- pentru  răspunsul la cele două întrebări  – răspunsuri prin desen 
 
Activităţi sportive să dezvolte atentia, reactia  la stimuli 
- să participe cu plăcere  la jocuri  în echipe  
 
Să dezvolte spiritul de echipă 
- tragerea la sorţi a primului atelier sportiv 
- rotirea echipelor 
- stabilirea timpului pentru un joc- 10 minute  
- jocuri cu mingea:  
Mingea prin tunel 
Mingea călătoare  
Ştafete cu mingea  
Elimină adversarul  
Aruncarea mingii la ţintă 
- alergare în sac – pe categorii –fete, băieţi 
Locurile I din fiecare echipă se vor califica în finală-şotronul 
- la finalul activităţii particiupanţii vor primi bomboane sportive ( fructe) 
 
5 - Lumina învierii- 
 
Să reţină cel puţin două simboluri pascale  
Să confecţioneze felicitări de Paşte 
Să vopsescă ouă folosind diferite tehnici  
 
- lecturi din care să reiasă semnificaţia Paştelui  
- simboluri pascale 
- confecţionare de felicitări 
- vopsirea unor  ouă cu diferite tehnici 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

 
 

Tokes Emanuela 
 

 
Alaturi de activitatile educationale care se desfasoara in cadrul formal in institutii de stat, un rol 

important il au si activitatile extrascolare care se deasfasoara intr-un mediu nonformal cum ar fi: 
vizitele la biblioteca, cercurile cultural-artistice, cenaclul literar, redactarea unor materiale in revista 
scolara privind activitatile elevilor pe tot parcursul activitatii instructiv-educative; cercurile de 
matematica, de limbi moderne la care elevii participa cu mult interes. 

 
Profesorul apropiat de elevi va reusi sa incurajeze curiozitatea despre aceste activitati 

educationale care se desfasoara in afara scolii intr-un mediu informal.  
 
Importanta este si atitudinea elevilor in realizarea acestor activitati care ar putea sa se desfasoare 

in afara scolii pot duce cu usurinta la folosirea unor metode noi de stimulare a imaginatiei, a 
creativitatii, putandu-se realiza cu multa usurinta foarte multe proiecte educationale venind in 
sprijinul elevilor si pentru ei. 

 
Aceste activitati extrascolare se pot finaliza cu spectacole, jocuri, concursuri in aer liber. 

Activitatile care se realizeaza pe termen lung, implica un volum mare de munca atat din partea 
elevilor cat si a celor care incurajeaza participarea la activitati, a coordonatorului.  

 
In cadrul acestor activitati elevii isi dezvolta deprinderi de comunicare orala, lucreaza in echipa 

organizat, dialogurile dintre ei decurg cu o mare usurinta. Prin participarea la aceste activitati ei isi 
descopera anumite talente, aptitudini, iar rolul principal il are profesorul conducator al acestor 
activitati.  

 
Coordonatorului activitatii i se cere sa aiba entuziasm stapanit insa de spirit critic, el trebuie sa 

fie bine informat in toate domeniile artistice pe care le desfasoara in cadrul acestor activitati 
extrascolare. 

 
In cadrul cercurilor artistico-plastice, indrumati fiinde de un colectiv de cadre didactite prin 

prisma rezultatelor si a actiunilor interprinse, elevii pot participa cu usurinta la diferite concursuri 
zonale, judetene si chiar nationale.  

 
Nu e greu sa infiintezi sau sa promovezi anumite activitati extrascolare, e greu sa le faci sa 

dureze in timp, dincolo de orice masuri organizatorice, depine doar de entuziasmul profesorului 
(coordonatorul activitatilor), dar si in egala masura de existenta in scoala a unor elevi cu spirit 
creator si inovator. Lipsa unuia dintre acesti factori duce in cele mai multe cazuri la desfintarea 
activitatilor. 

  
Ce multumire mare decat aceasta pot sa aiba profesorii coordonatori ai diferitelor activitati 

extrascolare la care elevii participanti devin oameni de nadejde in societatea in care traim? 
 
Putem spune ca participarea cu interes la activitatile extrascolare au un rol benefic atat pentru 

societate cat si pentru viitorul adult, ajuta implicit la formarea unor individualitati apte de a realiza 
performante, dar si a unor personalitati caracterizate prin capacitate de integrare si adaptabilitate 
sociala. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 

Graădinița cu program prelungit ,, Palatul  fermecat” Arad                                  
Prof. înv. primar și preșcolar Tolan Alice 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”  

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Locul şi rolul activităţilor extrașcolare  în educaţia copiilor 

 
 

Prof. înv. primar: Tolnai Rozalia 
Școala Primară Cristur 

 
 
 
 “Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai există când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să stim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învătăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educatia extracurrriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) îsi are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalitătii copiilor noștri.  

Educația prin activitțtile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 
cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
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facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. 

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educațional 

 

Prof. înv. primar Toma Adina Loredana,                                                  
Școala Gimnaziala Pilu 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.   

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  
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Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. Astfel de 
activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim la televizor, 
calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor nostri in niste 
persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de toate slabi 
dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta , copiii acumuleaza o serie de 
cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE   
IN PROCESUL EDUCATIONAL 

 
 

PROF. INV. PRIMAR: TOMA CAMELIA VALENTINA 
SCOALA GIMNAZIALA MATASARU, JUD. DAMBOVITA 

                                                                                                    
 
 
Procesul educational din scoala presupune si forme de munca didactica complementara 

activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in scoala in afara activitatilor obligatorii 
sau activitati desfasurate in afara scolii. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub 
indrumarea atenta a invatatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine 
tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, scolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie.  

Plimbarile prin parc din aceasta toamna, frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de 
plecare, frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii 
estetice. La varsta scolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura 
cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. Ca invataoare, trebuie sa oferim in mod gradat, 
in acord cu particularitatile de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale . 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
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Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in scoli, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Invatatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în scoala pe 
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de 
eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Rolul și importanța activităților extrașcolare 

 
 

Prof. înv. primar: Toma Emilia Gabriela 
Școala Gimnazială „Pamfil Georgian” 

Gura Teghii, județul Buzău 
 
 
 
Motto: ” Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” Maria Montessori – Descoperirea copilului 

 
Școala zilelor noastre își demonstrează eficiența în funcție de măsura în care pregătește copilul 

pentru integrarea într-o societate în continuă transformare, dezvoltându-i armonios personalitatea. 
Societatea actuală are cerințe atât de complexe încât școala trebuie să găsească mereu modalități de 
a dezvolta copilul atât intelectual cât și sub aspect fizic și afectiv –emoțional pentru a-i facilita 
integrarea.  

În acest context îmbinarea activitățile curriculare cu cele extracurriculare devine o necesitate, iar 
activitățile extrașcolare își dovedesc tot mai mult eficiența în procesul intructiv educativ, astfel că 
au o pondere tot mai mare în totalul activităților desfășurate într-un an școlar.  

După părerea mea, activităţiile extracurriculare  au o importanță deosebită deoarece contribuie 
la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot 
explora, descoperi și dezvolta  înclinațiile, interesele și potențialul creator al copiilor care altfel ar 
rămâne necunoscute și s-ar pierde. 

Cel mai mare avantaj al activităților extrașcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât 
mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferite de clasicele metode de predare-învăţare Având 
un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Din acest motiv, de cele mai multe ori, ele nici nu sunt 
privite de către elevi drept activități de învățare, ei asociind acest termen cu rigoarea , 
obligativitatea, cadrul stric formal al lecțiilor tradiționale. 

Varietatea și diversitatea  acestora nu are limită acesta fiind un aspect care ține exclusiv de 
creativitatea și talentul cadrului didactic de a le stârni curiozitatea, interesul și dorința de a participa 
necondiționat la desfășurarea acestora. Cu toate acestea, activitățile extracurriculare nu sunt deloc 
simplu de organizat și desfășurat: pe lângă aspectele mai sus menționate care țin exclusiv de talentul 
și priceperea cadrului didactic, ele necesită în mod special resurse temporale și materiale care de 
foarte multe ori ne pun în dificultate. 

Din seria activităților extrașcolare pe care de-a lungul timpului le-am desfășurat cu elevii mei 
amintesc: excursii, dramatizări, jocuri-concurs, concursuri de creație artistică și/sau literară, 
activități practice, drumeții, vizionare documentare și filme cu caracter educativ, întâlniri cu 
specialiști în diverse domenii, concursuri sportive și activități distractive. 

Concluzia care evidențiază toate aceste aspecte și se cere a fi menționată este că activitățile 
extrașcolare au un rol de bază în ansamblul influențelor educative. Participarea la acest tip de 
activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe 
însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, reprezintă un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de 
a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și 
inițiativei. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

TOMA MARIANA – învățător 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156 

CLASA a II-a D 
 
 
Procesul educațional presupune și forme de muncă didactică complementară activităților 

obligatorii. Oricât de importantă ar fi educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea 
nu epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. 

În societatea contemporană se produc, într-un ritm alert, schimbări în toate domeniile vieții 
sociale. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversității umane, iar dezideratul 
educației permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Educația îndeplinește funcții de formare și informare a omului din punct de vedere intelectual, 
moral, artistic, fizic etc. Multitudinea de acțiuni și influențe educaționale care se exercită asupra 
individului de-a lungul vieții a fost clasificată în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viață: a) 
educația formală (școlară), b) educația nonformală (extrașcolară), c) educația informală 
(cunoștințele pe care individul le preia zi de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media, 
„școala vieții”). 

Educația nonformală conține majoritatea influențelor educative care au loc în afara clasei, fiind 
activități extrașcolare sau activități opționale. Are un caracter mai puțin formal, dar cu același 
rezultat formativ. Acțiunile educative plasate în cadrul acestui tip de educație sunt flexibile și vin în 
întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană. 

În școala contemporană, o educație eficientă, depinde de gradul în care se pregătește copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea de măsura în care reușește să pună 
bazele formării personalității copiilor. În acest cadru, învățământul are misiunea de a-i forma pe 
copii sub aspect fizic și socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai ușoară.  

Complexitatea procesului educațional impune îmbinarea activităților curriculare cu cele 
extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educațional devine o necesitate. Activitățile 
extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare. Prin aceste activități se 
pot dezvolta și explora anumite înclinații și aptitudini ale copiilor. Ele au un caracter atractiv, iar 
elevii participă la astfel de activitătăți cu însuflețire și dăruire, într-o atmosferă relaxantă, îmbinând 
utilul cu plăcutul. 

Din seria activităților extrașcolare fac parte: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, șezătorile, spectacolele în aer liber, vizitele la muzee sau la 
Grădina Zoologică. Acestea antrenează copiii în activități variate și bogate, cu o structură aparte, 
diferită de metoda clasică de predare-învățare.  

O activitate desfășurată într-un mediu extrașcolar permite și dezvoltarea unor aptitudini speciale 
și facilitarea integrării în mediul școlar. Indiferent ce metodă se adoptă în educația tradițională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă și un obiectiv atins, ea nu va epuiza niciodată sfera 
influențelor formative exercitate asupra copilului.  

Elevii pot fi stimulați și își pot îmbogăți imaginația creatoare și sfera cunoștințelor prin 
vizionarea de  piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creație, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfășurarea șezătorilor literare.  

Copiii trebuie îndrumați să dobândească o gândire independentă, toleranță față de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi, de a găsi modul de rezolvare a lor și posibilitatea de a 
critica constructiv. Este important ca însuși educatorul să fie creativ, pentru că astfel poate să aducă 
în atenția copiilor săi tipuri de activități extrașcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, 
imaginația și dorința de a participa necondiționat la desfășurarea acestora. Excursiile și taberele 
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școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumos, pentru natură, artă și cultură. Ele oferă elevilor prilejul de a 
observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producție în desfășurarea sa, 
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, de viața și activitatea 
unor personalități de seamă ale științei și culturii universale și naționale, relațiile dintre oameni și 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară prin care copilul face cunoștință cu 
lumea minunată a artei. Deși această formă de activitate îl pune pe copil în rolul de spectator, ea 
este o sursă bogată de impresii puternice și apelează permanent la afectivitatea copilului. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării 
responsabilităților sociale, realizându-se o simbioză între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

Serbările și festivitățile marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de 
vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai 
puțin seminificativ.  

Concursurile școlare sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au. Concursurile pot oferi cea mai buna 
sursă de motivație, determinând elevii să studieze în profunzime și prin urmare să obțină rezultate 
mai bune la școală.  Același efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în 
clasă. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula spiritul de inițiativitate al copilului, 
îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârșit exercițiile și va 
asimila mult mai ușor toate cunoștințele. 

Activitățile extrașcolare, desfășurându-se într-un cadru informal, permit elevilor cu dificultăți de 
afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 
personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă 
elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale. 
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Importanţa activităţilor extracurriculare în grădiniţă 

 
 

Prof. înv. preşc. Toma Mihaela 
Grădiniţa P. P. nr. 2 Lugoj 

 
 
Activităţile extracurrriculare îşi au rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 

preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile 
atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţa noastră au avut un caracter atractiv, 
preşcolarii participând într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire.             

 
Aceste activităţi au fost direcţionate pe următoarele repere:  
 
-activităţi cultural-educative; 
-activităţi ecologice; 
-activităţi religioase; 
-activităţi sportive. 
 
În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre au fost incluse: teatre 

de păpuşi, plimbări, ieşiri în natură, excursii, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele 
aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc.  

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă).             
Rolul educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu 
particularităţile de vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a 
crea şi de a organiza activităţi educative stimulative. 

Plimbările, excursiile şi drumeţiile au fost bine primite de către copiii din grădiniţă, participând 
cu multă plăcere. Au fost organizate drumeţii în împrejurimile grădiniţei de către grupele mici, în 
parcul mare al oraşului de către copiii grupelor mai mari, la biserica ortodoxă din cartier.  

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Prin organizarea serbărilor am dezvoltat copiilor 
dragostea pentru artă, pentru frumos. Au fost organizate serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
zilelor de 8 Martie, 1 Iunie, sau serbări de sfârşit de an. 

Activităţile mai sus menţionate sunt apreciate atât de copii cât şi de factorii educaţionali 
deoarece valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor,au un efect pozitiv pentru munca 
desfăşurată in grup şi nu în ultimul rând contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a 
copiilor . 
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PUNCTE DE VEDERE  

PRIVIND ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 
 

Educatoare, Tomacu Maria 
– Școala Gimnazială ,,Episcop Doctor Partenie Ciopron” Păltiniș 

 
   
 
Fără a nega importanța educației de tip curricular, pot afirma - din experiența în ceea ce privește 

munca cu preșcolarii – că este tot mai evident rolul  activităților extracurriculare în formarea 
personalității copiilor.  

Grădinița  continuă educația copilului începută în familie, iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a susține comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de responsabilități în vederea dezvoltării și formării unei personalități armonioase a 
copiilor de la cea mai fragedă vârstă.                      

Timpul liber al copiilor este din ce în ce mai mult în atenția educatoarelor pentru a fi folosit cât 
mai eficient. Copiii au nevoie de joc, de dans, de sport - motive suficiente pentru care educatoarele 
trebuie să acorde toată atenția bunei organizări a timpului liber al copiilor din grădinițe, îmbinând 
armonios munca si învățarea cu distracția și jocul.  

Activitățile extracurriculare desfășurate în grădiniță urmăresc atât completarea procesului 
didactic cât și organizarea ratională și plăcută a timpului liber. O cerință foarte importantă, ce 
vizează opțiunea pentru o astfel de activitate este selectarea din timp a suportului teoretic în funcție 
de interesele și dorințele copiilor și ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală. 

Activitățile extracurriculare organizate în grădiniță pot avea conținut știintific și tehnico-
aplicativ, conținut cultural, artistic sau spiritual, sportiv, sau, pot fi simple activități de joc, de 
participare la viața și activitatea comunității locale. 

În cadrul activităților extracurriculare ce au o deosebită influență formativă trebuie menționate 
toate formele de acțiuni/activități care se realizează în afara programului propriu-zis : serbări cu 
diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe, plimbări, ieșiri în 
natură, excursii, tabere,  parteneriate școlare pe diferite teme  etc . 

În activitățile organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea 
percepând activ, investigând, actionând direct asupra obiectelor, fenomenelor din mediul 
înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. Dobândesc  informații privind munca și viața 
omului în diferite cotexte, își formează reprezentări simple despre structura și condițiile de viață ale 
plantelor și animalelor, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor și frumuseților țării 
noastre. În cadrul  activităților în aer liber, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și 
dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de dispariție. 

Vizitele la case memoriale, la muzee, la expoziții, monumente și locuri istorice constituie  
mijloace de a intui și prețui valorile culturale, istorice și folclorice  ale poporului nostru. Atât 
activitățile turistice cât și cele de tip concurs contribuie la îmbogățirea vocabularului activ, a 
socializării, a însușirii diverselor conținuturi stimulative, copiii putând reda cu mai multă 
creativitate si sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților plastice și practice, de educarea 
limbajului, au mai multă inițiativă în cadrul jocurilor. 

Serbările, spectacolele, vizionările - teatrul de papusi  constituie alte mijloace de realizare a  
activităților  extracurriculare în grădiniță, prin intermediul cărora copilul face cunoștință  cu lumea 
minunată a artei. Această forma de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât și de 
spectator, în fața unei surse inepuizabile de impresii puternice, contribuind la dezvoltarea  
afectivității acestuia.   
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Viața afectivă la vârsta infantilă constituie baza viitoarei personalități. Concentrarea asupra 
dezvoltării afectivității, a mecanismelor proprii de funcționare constituie esența activității instructiv 
– educative a educatoarei în grădinița de copii, barometrul de apreciere a eficienței acestei munci, 
chiar dacă roadele ei vor fi culese în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. În cadrul 
acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile 
de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a 
audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri, de a picta, sculpta etc. Interpretând diferite 
roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare.  

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute pe copii să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme 
în faţa colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite și susţinute cu ocazia 
anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei 
corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul 
serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi 
obiceiuri ale poporului român. Ei sunt ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular 
românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi 
extracurriculare. 

Scopul acestor activităţi constă în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a purtării costumului popular, 
oferind astfel un strop de tradiţie. 

Concursurile sportive vin  ca o completare a activităților de educație fizică, ajutând la 
dezvoltarea psiho-motrică a preșcolarilor care participă cu mare plăcere, acestea fiind activitățile 
preferate ale copiilor - ca orice altă activitate ce implică mișcare.     

Activitățile extracurriculare au un rol important și în formarea colectivului de copii, la întărirea 
legăturilor dintre aceștia, a relațiilor de colaborare, de respect - mai ales a părerilor celorlalți.   

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

Nu trebuie să uităm că lumea e în continuă schimbare. Până când  copiii vor fi adulți multe 
lucruri nu vor mai fi la fel. Este datoria noastră să-i învățăm să știe și să poată să se adapteze pentru 
a fi adulți responsabili, oameni de valoare.                                                                                                               
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE  
ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR 

 
 

Tomescu Manuela / consilier educativ,  
Şcoala Gimnazială Nr. 25 Sibiu, ciclul gimnazial 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i invăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Secolul XXI a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi non-
formală, aflate din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În plan 
european, iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului 
Europei prin Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate în 
acest domeniu statelor membre.  

Cel mai relevant document îl constituie Recomandarea din 30 aprilie 2003, care menţionează 
direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţii educative şcolare 
şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea 
personalităţii copilului şi a integrării lui sociale.  

 
Astfel, s-a accentuat: 
 
 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare 

permanentă; 
 necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii; 
 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor 

relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor; 
 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 

egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea 
inegalităţii şi excluziunii sociale; 
 stimularea implicării copiilor preşcolari în promovarea valorilor şi principiilor etice: 

dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; 
 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar 

de integrare socială şi participare activă a copiilor în comunitate; 
 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional; 
 asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a 

programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării; 
 recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a 

politicilor naţionale şi europene în acest domeniu. 
 
În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care 

permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul 
de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă 
gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză 
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.  
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Statele membre ale Uniunii Europene consideră educaţia o prioritate absolută şi un agent cheie 
al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. 

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare 
constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea 
flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice 
centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată 
particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine 
resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă 
şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale 
tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele 
modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 
tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, 
exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a 
personalităţii. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, elevii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 

TIPURILE DE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE: culturale; 
sportive; artistice; de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare; 
de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului 
(inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.); de educaţie rutieră, 
PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc.; de informare, de conştientizare; 
practice; activităţi de creaţie; activităţi de voluntariat; activităţi de consiliere şi orientare 
profesională; activităţi de relaxare / socializare. 

Aceste activităţi pot fi organizate sub diferite forme, ca de exemplu: educaţie media şi 
cinematografică; competiţii organizate la nivelul şcolii; mese rotunde, dezbateri; activităţi de 
voluntariat sau de interes comunitar; proiecte comunitare, de responsabilitate socială; schimburi de 
experienţă; vizite de studii; excursii; parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de 
învăţământ. 

 
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 
 
Legea Nr. 128 din 1997 privind Statutul personalului didactic; OMECI – 5232 / 2009; Nota 

MECS Nr. 27491 / 2015;  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unitaţilor de învăţământ 
preuniversitar Nr.5079 din 31.09.2016; Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.S.; Maria 
Montessori –”Descoperirea copilului”. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă – mijloace de realizare 
  

 

G. P. P. ”Lumea Copiilor” Topoloveni                                                     
Prof. inv. prescolar Tomescu Oana Eliza 

 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.  

În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin 
interpretarea unor roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene 
interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi 
dragostea faţă de copii. 

În școala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se 
impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. 

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul 
ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat pe planşe anumite animale 
domestice sau sălbatice se poate propune o activitate extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice 
cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele legate de aceste animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, Smarty, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, 
activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în 
parteneriat cu alte   grădiniţe şi alte instituţii. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare.  
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Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată, serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar 
şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii, interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor 
datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea 
portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a dansului popular în timpul desfăşurării 
acestor activităţi extracurriculare. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar.  

În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se 
tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. 
Nolte). 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori.  

Noile metode prin care se realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, 
fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea 
copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare 
în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i 
provocăm în a căuta şi descoperi lucruri noi. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.   
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Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 
curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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Rolul activităților extrașcolare                                                          
în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 

 
 

Prof. Tomescu Ramona Marieta 
Gradinita nr. 1 cu P. P. Orsova 

 
 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice.  

Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă 
care se desfăşoară în cadrul lecţiilor.  

În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite 
obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la 
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă 
cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor.  

În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter. 

I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură 
o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game 
variate de norme disciplinare” [5, p. 288]. Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care 
se deosebesc de activităţile şcolare. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, 
metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii.  

 Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au 
libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele 
elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei 
– care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de 
responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe  iniţiativă, imaginaţie și opţiune.  

Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.   Având cel mai larg 
caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, 
vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive, cercuri de 
creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin activităţile la care 
participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 

Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole 
de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.  

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate 
procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară 
în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor 
trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile 
de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  

Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și 
„Prin conținutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic.  

Organizate la nivelul clasei sau școlii, cu participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului 
de cunoștințe etc.” [5, p. 454]. Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular 
sau artist plastic poate fi o situaţie de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de 
reconciliere ori de introspecţie, în funcţie de educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se 
încadrează excursia. 
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ROLUL ACTIVITĂȚII EXTRAȘCOLARE 
GESTIONAREA EMOȚILOR 

 
 

LICEUL TEHNOLOGIC “ION I. C. BRĂTIANU” TIMIȘOARA 
Prof. Tomici Mihaela Corina 

 
 
CLASA:  a X-a  
OBIECTIVE: 
Competenţa Generală: Competențe emoționale; 
Obiectiv de Referință: Transmiterea, consolidarea și sistematizarea informațiilor deținute despre 

emoții. 
Obiective Operaţionale: 
La sfârşitul activitații elevii vor fi capabili: 

O1: Să denumească emoții diverse; 
   O2: Să deosebească emoțiile pozitive de emoțiile negative; 

O3: Să definească noțiunea de “emoție”; 
O4: Să noteze pe bilețelelul de hârtie exemple de momente din viață în care au       

experimentat o anumită emoție; 
O5: Să descrie efectele emoțiilor asupra organismului; 
O6: Să precizeze rolul emoțiilor în realizarea diferitelor activități; 
O7: Să identifice care sunt emoțiile (adjectivele) care corespund celor patru imagini; 
O8: Să ofere un feedback cu ocazia încheierii acestei activități; 

STRATEGII DIDACTICE: 
Metode Didactice: expunerea, explicaţia, conversaţia, discuţia dirijată, brainstorming, reflecţia 

personală, studiul individual, dezbaterea, descoperirea, exercițiul;  
Mijloace Folosite: carte de exerciții, secvență film de desene animate “Mike’s New Car”, 

imagini care redau diferite emoții, carton de  hârtie  pe care apare desenat un copac, bilet – fruză 
colorată verde, bilet – frunză colorată portocaliu, inimă de hârtie decupată de culoare roșie, fișa de 
lucru “Inima Zdrobită”, fișa de lucru “Amintiri și Emoții”, fișa de lucru “Cum Mă Simt Astăzi?”, 
mese, scaune, schema, tablă, cretă, creioane/pixuri, markere, foi albe A4; 

Forme de Organizare: colectiv dirijat, individual; 
 

BIBLIOGRAFIE: 
Băban, A.,: “Consiliere educaţională – Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere”, editura Ardealul, Cluj Napoca, 2001. 
Lemeni, G., Mihalca, L., Mih, C., : “Consiliere şi Orientare – Ghid de Educaţie Pentru Carieră, 

Activităţi Pentru Vlasele V-VIII”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2005. 
 
Elevilor participanți la această activitate le va fi prezentat un filmuleț de desene animate, în sala 

festivă,  o secvență de aproximativ 4 minute din desenul animat întitulat “Monsters, Inc.” material 
care este prezentat copiilor pentru a identifica mai ușor tema acestei activității care va fi desfășurată 
astăzi. Materialul acesta este întitulat sugestiv „Mike’s New Car”. Prin urmare cu ajutorul acestui 
material elevii vor identifica subiectul central al activității: „Emoțiile”. Dirigintele împreună cu 
consilierul școlar le va arăta copiilor din această clasă câteva imagini, mai exact șase imagini în care 
apar reprezentate diverse “fețișoare” sau diverși emoticons, care mai sunt cunoscuți și sub 
denumirea de “iconițe cu sentimente”. Sarcina copiilor este de a descoperi pentru început ce 
reprezintă aceste imagini (exemplu: tipuri de emoții).Mai apoi tinerii trebuie să împartă cele șase 
emoții (bucurie, fericire, iubire,  tristețe, furie și frică) în două categorii: emoții pozitive și emoții 
negative. Dacă tinerii nu înțeleg noțiunile de “emoții pozitive” și „emoții negative”, consilierul 
școlar va oferi informațiile necesare pentru lămurirea copiilor. Prin brainstorming frontal elevii vor 
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da răspunsuri la întrebarea: „Ce înţelegeţi prin cuvântul emoție?”  .Răspunsurile oferite de tineri vor 
fi notate pe tablă.  Elevii vor fi anunţaţi că vor discuta această activitate despre „Emoții – Universul 
Emoțiilor”. Vor fi anunţate obiectivele operaţionale la nivelul de înţelegere al copiilor. Prin urmare 
elevii vor afla că până la sfârșitul activității vor descoperi ce sunt emoțiile pozitive/negative vor 
înțelege ce înseamnă termenul “emoție”, vor utiliza modalități potrivite de ex-primare a emoțiilor, 
vor descrie efectele emoțiilor asupra organismului, vor preciza rolul emoțiilor în realizarea 
diverselor activități și nu în ultimul rând vor identifica care sunt emoțiile care corespund diverselor 
imagini. 

În cadrul acestei secvențe din activitatea pregătită fiecare participant va  primi din partea 
consilierului școlar două bucăți de hârtie. Bilețele de hârtie primite de fiecare elev în parte 
reprezintă două frunze de culori diferite, o frunză de culoare verde și o frunză a cărei culoare este 
portocaliu. Elevii sunt rugați de consilierul școlar ca pe frunza de culoare verde să noteze o emoție 
(primul exemplu de emoție care le apare în minte), iar pe frunza de culoare portocalie să noteze 
momente din viața lor de până acum în care au trăit acea emoție. Înainte de a lipi cele două bilețele, 
elevii care doresc să împărtășească ce au notat colegilor sunt îndemnați să facă acest lucru. După ce 
termină de executat această primă sarcină, invităm participanții la activitate  să lipească ambele 
frunze în “Copacul Stărilor Emo-ționale”, fără a-i condiționa cu privire la spațiul ales. Procesăm cu 
întregul grup emoțiile resimțite acum la sfârșitul acestei secvențe din activitate.  În această etapă 
elevii din clasa a X-a vor primi fiecare câte o inimă decupată de hârtie, inimă a cărei contur este de 
culoare roșie. 

Consilierul școlar va rosti mai apoi afirmații care conțin mesaje ne-gative și va invita 
participanții să îndoaie o parte din inimă de fiecare dată când va fi citită una din aceste afirmații. 
Toate aceste mesaje negative pe care cadrul didactic le va citi copiilor se regăsesc notate pe fișa de 
lucru “Inima Zdrobită”. 

În cea de a doua etapă a acestei activități, dirigintele va rosti afirmații pozitive și îi va invita pe 
tineri să desfacă pe rând câte un pliu îndoit. Important de precizat este faptul că aceste mesaje 
pozitive se găsesc și ele la rândul lor notate tot pe fișa de lucru “Inima Zdrobită”. Procesăm această 
secvență de lucru, invitând participanții să își expună punctul lor de vedere.  O continuare a acestei 
activități o reprezintă identificarea impactului emoțiilor, a rolului acestora, în executarea diverselor 
activități.Concret este vorba de stabilirea legăturii dintre amintiri și emoțiile experențiate în cazul 
retrăirii acestor evenimente/momente. Pentru realizarea acestei secvențe integrate în activitate, 
elevii vor primi pentru completare fișa de lucru “Amintiri și Emoții”. Fiecare participant va 
completa propozițiile regăsite în fișă cu primele lucruri care îi vin în minte, fără a sta să se 
gândească foarte mult timp. După terminarea timpului de lucru vor fi invitați să citească ce au notat 
pe fișă acele persoane care doresc să împărtășească și colegilor răspunsurile găsite. Diriginta va fi 
suportivă și pregătită să sprijine procesul de împărtășire emoțională. În cadrul discuției dirijate care 
va avea loc vor fi adresate elevilor următoarele întrebări: “Ce a fost mai ușor/greu să vă amintiți din 
trecut? Emoțiile care au însoțit evenimentele din trecut vă afectează modul de a gândi, de a simți și 
de a vă comporta în prezent? Acum că ați aflat acest lucru ce schimbări puteți face?”. Elevii vor 
primi fișa de lucru “Cuvinte Pentru o Comunicare … Fără Cuvinte”, sarcina lor fiind aceea de a 
identifica care sunt cuvintele din lista dată care se potrivesc imaginilor oferite. Această fișă 
cuprinde în total 17 cuvinte care după cu se poate vedea nu se împart în număr egal pentru cele 
patru imagini. Cele 17 emoții regăsite înșirate pe această fișă de lucru sunt: surprins, timid, rușinos, 
agitat, resemnat, dezinteresat, automulțumit, dominant, furios, modest, îndoielnic, nepăsător, 
suspicios, atotștiutor, nehotărât, mândru, trist.  

Se va solicita un feed-back din partea elevilor prin intermediul aplicării fișei de lucru “Cum Mă 
Simt Astăzi?”. Concret, prin intermediul acestei fișe, elevii sunt rugați de către diriginte să aleagă, 
să încercuiască din cele nouă emoții puse la dispoziție, trăirea emoțională care li se potrivește cel 
mai bine în momentul de față, după finalizarea activității. 

 
 
 

2180



 
CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
LA DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 
 

Profesor învățământ primar Tomuș Adriana 
Școala Gimnazială “Sfânta Varvara” Aninoasa 

 
 
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, 
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele 
instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de 
relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.  

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
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posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor 
obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 
clasa de elevi. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 
 
 

Inv. Gr. I TONCU MARICELA-CERASELA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,N. GH. LUPU,, ARSURA, JUD. VASLUI 

 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Exemple de activităţi extraşcolare 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 
Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
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cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.               

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media şi mă refer la 
televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de 
toate slab dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere.  

Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare. 

 

Bibliografie: 

 
Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ”, 
în  “Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   primar”, 
în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Ionescu, M., Chiş, V., „Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, „Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact”, Editura Polirom, 2002.  
(Postat ianuarie 2015) 
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Sărbători religioase în grădiniţă 

 
 

Institutor Tora Iulia 
Grădiniţa P. P. „Magnolia,  

structură a Şcolii Gimnaziale „Emil Racoviţă”, Oneşti, jud. Bacău 
 
 

Cele mai frumoase sărbători sunt cele petrecute în familie. Dar, familia poate fi adusă în 

grădiniţă pentru a sărbători împreună: copii, părinţi, educatoare.  

 

Sărbătoarea Paştelui este un prilej pentru o astfel de întâlnire. 

 

Rolul fiecărui membru din această „familie” este bine definit; educatoarele pun la dispoziţie 

materialele necesare, idei şi mult „suflet”; copiii aduc lângă ei un membru al familiei ,alături de care 

vor realiza o felicitare de Paşte, vor vopsi un ou şi vor recita o poezie; părinţii vor aduce bucuria de 

a lucra alături de copilul lor şi de a sărbători Paştele în această „mare familie” din grădiniţă.  

 

Pe lângă cunoştinţele religioase, potrivite vârstei, ce vor fi aduse la cunoştinţa copiilor, această 

sărbătoare oferă copiilor ocazia petrecerii unui timp de calitate alături de părinţii lor.  

 

În această perioadă, copii pot exersa şi deprinderea de a face fapte bune. Prin parteneriatul cu o 

casă de copii, această „familie lărgită” poate face o bucurie unor copii mai puţin favorizaţi de 

soartă.  

 

Oferind un simbol de Paşte confecţionat chiar de ei, dăruind un cadou „dulce” sau chiar 

trimiţâdu-le un mesaj de bucurie pentru această sărbătoare, copiii vor învăţa modele de 

comportament civic. 

 

Şi nu în ultimul rând, prezenţa în mijlocul copiilor a unui preot, care să le explice pe înţelesul 

lor semnificaţia sărbătorii de Paşte, să le ofere Sfânta Împărtăşanie şi să îi îndemne să facă lucruri 

bune, este binevenită în grădiniţă. 

 

„Iepuraşul” simbol al gingăşiei şi purităţii copiilor, aduce în sufletul acestora multă bucurie, 

prilejuită de acest eveniment religios important al primăverii. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional                                       
- Pregătirea de Paști - 

 

Profesor Învăţământ Primar Tóth Enikő                                                   
Șc. Gimnazială "Simion Bărnuțiu"                                                       

Loc. Zalău, Jud. Sălaj 

 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie,este lăcaşul unde se pun bazele 
“clădirii” fizice şi spirituale a “puiului de om”. Doar “zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi,  ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-itreacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Educaţia  
extracurriculară (realizată dincolo  de  procesul  de învăţământ) îşi  are  rolul şi  locul bine   stabilit 
în   formarea   personalităţii   copiilor   noştri. Educaţia   prin   activităţile   extracurriculare 
urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 
stil de  viaţă civilizat,  precum şi  stimularea  comportamentului  creativ în  diferite  domenii. 
Începând  de  la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Tradițiile reprezintă tezaurul  de valori  culturale și  spirituale ale poporului acestei țări.  În acest  
context, Paștele,  cea  mai  veche  și  importantă  sărbătoare  a  creştinătăţii,  este  prin, sacrificiul lui 
Iisus Hristos, singura minune care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi (Arsenie  Boca). 
Urmând modul în  care sunt  reflectate valorile în  societate, dar și  realitățile socio-umane  și  
intelectuale  întâlnite  în  viața  de  zi  cu  zi,  constat  nevoia unor activități in care  să  fie 
mobilizate cadrele  didactice  în  coordonarea  unor  proiecte educaționale  la  nivelul  unităților  de  
învățământ  preuniversitar,  prin  intermediul  cărora  să cultive  sentimentul  elevilor  pentru  
valorificarea  și  perpetuarea  obiceiurilor  tradiționale în cadrul atelierelor plastice. 

Din această perspectivă, încondeierea ouălor are o semnificație străveche, fiind o mărturie a 
datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale. De aceea, oul roșu este purtătorul unor conotații 
profunde legate de învierea lui Hristos și de reînnoirea naturii, creștinii s-au ostenit să-l încondeieze, 
desenând cu ceară motive decorative ancestrale. 

Rezultatul  final  va  consta  în  selectarea  celor  mai  reușite  exponate  care  valorizează 
credința și obiceiurile locurilor din care provin. 

În plus, activitatea se dorește a fi și un pretext care să dirijeze cadrele didactice din școală în 
vederea pregătirii elevilor pentru respectarea și promovarea identității spirituale în contextul 
educației moral-civice-religioase a acestora.  

Bibliografie: 

  * Cernea, Maria,Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizareaprocesului de 
învăţământ, în“ Învăţământul primar“nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

  *  Ionesc, M., Chiş, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162; 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 

Prof. înv. primar Toth Szabo Edith 
C. N. ,,Octavian Goga” Marghita 

 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

  
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare 
și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B. L. Barber (1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
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 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de 
formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice 
manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora.  

 
Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 

animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

 Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple 
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel 
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților 
declanșează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc 
emoții puternice. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme . 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de 
desen, între clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creații plastice, unde am 
obținut  multe premii. De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor l-a avut concursul de 
biciclete, role, trotinete, pe care l-am organizat in cadrul școlii in parteneriat cu Poliția Rutieră. 

  
În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 

activităților școlare cât și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale,astfel realizându-se o legătură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

 
Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 

stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar  când am 
coordonat clasa, am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extracurriculare. 
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În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 

 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
  
Bibliografie: 
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Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Implicarea elevilor cu cerinţe educative speciale  
în activităţi şcolare şi extraşcolare 

 
 

Profesor psihopedagog Totolici-Rusu Săftica 
Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” 

Localitatea Tecuci, Județul Galați 
 
 

”Spune-mi și am uitat, învață-mă și poate îmi voi aminti, implică-mă și voi învăța.” 
Benjamin Franklin 

 
Ansamblul de influențe educative organizate într-un cadru instituţionalizat, desfăşurate însă în 

afara sistemului de învăţământ definesc educaţia nonformală. Caracteristice acestei forme de 
educaţie sunt:  

- caracterul opţional al activităţilor organizate,  
- participarea activă a elevilor în stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va înteprinde, 
- rolul abia perceptibil al cadrului didactic şi renunţarea la evaluările specifice procesului 

instructiv- educativ. 
Activităţiile educative extracurriculare își aduc aportul la gândirea şi completarea procesului de 

învăţare, la îmbunătățirea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la structurarea raţională şi plăcută a 
timpului liber al elevilor. Datorită caracterului atractiv și a atmosferei relaxante, copiii  participă cu 
însufleţire şi dăruire, la activităţi. Activităţile extracurriculare sunt generatoare de căutări şi soluţii 
variate. Activităţilile extraşcolare au ca scop principal dezvoltarea de aptitudini, implicarea elevilor 
în activităţi cât mai diverse şi bogate în conţinut, dezvoltarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, stimularea integrării la mediul şcolar, suport pentru reuşita şcolară și valorificarea 
talentelor personale. Aceste activități se desfăşoară într-un cadru nonformal, ceea ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi mărească 
potenţialul intelectual. 

Educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ oricât de importantă ar fi, nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

Activităţile extraşcolare își au menirea în valorificarea timpului liber al elevilor într-un mod 
plăcut şi util şi  de a-l transforma într-o sursă educaţională și au rol important în cultivarea gustului 
pentru lectura, pentru carte. Prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii, prin 
dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor 
literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă, participând la lansări de cărţi, 
elevii pot fi încurajați să citească. 

Rezultatele vor fi întotdeauna deosebite dacă se are în vedere ca obiectivele instructiv–educative 
să primeze, dar totodată acestea să fie combinate în mod echilibrat cu momente recreative, de 
relaxare. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să-și însușească: gândirea independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţa faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi metode de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Este extrem de important ca profesorul să fie creativ, 
pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 
stârnească curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 
Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor, de manipulare a obiectelor şi a ideilor.   

Vreme îndelungată, copiii cu cerințe educative speciale sau copiii handicapați (așa cum erau 
denumiți înainte) erau instituționalizați și uitați într-o lume întunecată. Cu trecerea timpului, soarta 
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acestora s-a îmbunătățit, în sensul că ei au acum posibilitatea de a fi integrați în școlile de masă 
(educația incluzivă), dacă natura handicapului le permite acest lucru. 

Pentru copiii cu cerințe educative speciale, pe lângă activitățile curriculare, este recomandabil să 
se realizeze și activități extracurriculare, mai ales pentru funcția lor recuperatorie. 

Organizarea acestor activități trebuie să țină seama de natura și gradul de deficiență, motiv 
pentru care trebuie să se realizeze o selecție în cadrul activităților extracurriculare propuse: unele 
pentru cei cu deficit de vedere, altele pentru cei cu deficit de auz, de intelect, etc. 

Funcția socială este un alt aspect important vizat, pe lângă funcția recuperatorie, deoarece prin 
activități extracurriculare se promovează schimbul reciproc de informații și relații, se stabilesc 
legături mai trainice decât cele stabilite în școală. 

Toate activitățile extracurriculare menționate mai sus se pot adapta specificului și tipului de 
deficiență și se pot derula sub forma de joc. 

Este indicat ca derularea acestor activități să fie organizate în cadru mai larg, împreună cu copiii 
obișnuiți. Aici însă trebuie făcută o mențiune: acest contact dintre cele două categorii de copii poate 
fi traumatizant pentru copiii cu CES, deoarece se pot simți în inferioritate, pot fi descurajați, 
agresați verbal de către ceilalți- aspect la care ei sunt foarte sensibili. Un rol extrem de important îl 
are mediatorul, animatorul acestor activități, care trebuie să prevină sau să intervină prompt pentru a 
înlătura apariția unor astfel de situații. Și elevii tipici trebuie preveniți, instruiți, pentru ca derularea 
activităților să se desfășoare fără incidente, cu repercusiuni psihosociale negative. 

Activitățile nonformale și informale, pot reprezenta modalități eficiente de exersare a 
aptitudinilor copiilor elitiști, a celor care dau dovadă de performanțe marcante în cadrul educației 
formale. Un rol important îl au aici concursurile, cercurile, întrecerile sportive și artistice, 
olimpiadele, etc. 

Rolul profesorului în organizarea unor astfel de activități este marcant: el orientează, consiliază, 
ghidează din umbra, supraveghează, etc., totul desfășurându-se conform unui plan, unor scopuri. 
Răspunzând cerințelor special, profesorul le inspiră elevilor cu dizabilități, dar și elevilor talentați 
voință și curaj în acțiune. Nu îi scutește de riscurile vieții, dar intervine imediat când este periclitată 
integritatea fizică sau echilibrul  psihic al copiilor.  Responsabilitatea lui este mai mare decât în 
condiții obișnuite, deoarece aici este pusă în joc atât educarea, cât și recuperarea (în cazul copiilor 
cu probleme, dificultăți de învățare, CES, etc.). 

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare ocupă un loc aparte în viata şcolară a elevilor cu 
cerinţe educative speciale. Ele vizează implicarea unui număr cât mai mare de elevi în diverse 
activităţi organizate atât în şcoală cât şi în afara ei. Prin natura lor, acestea vin să completeze foarte 
bine latura educativă a elevilor. De aceea, este important ca şcoala să încurajeze și să desfășoare 
astfel de activităţi. Proiectele educative derulate în cadrul parteneriatelor cu diverse instituţii au ca 
scop implicarea, comunicarea, sprijinul reciproc, prietenia, încrederea, dăruirea. Aceste parteneriate 
sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine şi cu 
ceilalţi, cu mediul înconjurător. Relaţia de prietenie nu este numai o posibilitate, ci şi o necesitate. 

Prin intermediul acestor proiecte, copiii au posibilitatea de a-şi lărgi cercul de cunoştinţe prin 
cunoaşterea altui mod de viaţă, a altor persoane, atât normale cât şi cu dizabilităţi, a altor spaţii 
geografice. Aceste oportunităţi ajută la integrarea lor socială, dezvoltarea personalităţii, formarea 
capacităţii de a comunica şi cu alte categorii de tineri. 

Şcoala trebuie să îi pregătească să trăiască în societatea actuală, să le formeze acele capacităţi şi 
competenţe care să le permită un răspuns eficient şi rapid la provocările lumii reale, o lume plină de 
contradicţii şi dezechilibre. De asemenea şi societatea trebuie să se deschidă, să îi accepte, să îi 
includă în rândurile ei pe cei care, din cauze independente de voinţa lor sunt diferiţi, dar egali în 
drepturi, cu toţi ceilalţi. 

Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a 
paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală:  comprehensivă (cuprinzătoare, 
care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, este deschisă, toleranţă, prietenoasă şi 
democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi copiii, 
adaptându-se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale 

2192



fiecărui copil. Este acceptată în prezent noţiunea de „CES” care desemnează necesităţile 
educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care solicită o 
şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe precum şi o 
intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, 
problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună 
este aceea „care modelează eul”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru 
că ei se vor integra în realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în 
elevi propriul „eu”, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest 
lucru  se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. 
Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie 
directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii 
respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 
uşor socializarea copiilor cu cerinţe educative speciale. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi 
dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, 
pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct 
cu realitatea socială.  

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea 
relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de 
cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de 
preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, etc.) dezvoltă la 
elevii cu cerinţe educative speciale, spiritul de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi 
le dezvoltă încrederea în forţele proprii. Desfăşurarea de competiţii între elevii cu cerinţe educative 
speciale şi cei din şcolile de masă facilitează depăşirea sentimentului de marginalizare şi permite 
valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu deficit de intelect.  

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane 
care îi duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa 
identitate, rostul său în lume. Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul 
pentru copil, efectul deficienţei este mai puţin evident. Experienţa practică a demonstrat că arterapia 
creează la elevii cu dizabilităţi, puternice emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi 
favorizează socializarea. Pus în situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a se 
transpune în „pielea” unor personaje, copilului i se solicită un anumit mod de comportare, i se oferă 
prilejul de a acţiona efectiv pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în mod direct 
deprinderi, comportamente, relaţii sociale. 

Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative 
generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite, specifice tipurilor 
de deficiențe ale elevilor cu CES. 
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Rolul activităţilor extracurriculare 

în formarea şi dezvoltarea armonioasă a elevilor 
 
 

Prof. înv. primar Trăistaru Ramona – Diana 
Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” Roman 

 
 
Preocuparea esenţială a cadrelor didactice din învăţământul primar  constă în dezvoltarea 

personalităţii elevilor, cu scopul de a modela activitatea psihică a elevilor şi conduita acestora, în 
conformitate cu norme şi valori sociale acceptate. 

 
Educaţia nonformală reprezintă un ansamblu de influenţe educative structurate şi organizate în 

cadru instituţionalizat, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. 
 
Desfăşurarea, în condiţii optime, a procesului instructiv – educativ, constă în îmbinarea 

activităţilor şcolare cu cele extraşcolare. 
 
Complementare activităţilor formale realizate în şcoală, activităţile extracurriculare, datorită 

caracterului interdisciplinar, prezintă numeroase valenţe formative: 
 
- Sunt centrate pe cel care învaţă, pe procesul de învăţare; 
- Adâncesc informaţia, prin utilizarea diferitelor surse informaţionale; 
- Contribuie la îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate; 
- Pun accent pe aplicabilitatea imediată a cunoştinţelor; 
- Motivează elevii, propunând activităţi diverse şi atractive, în funcţie de interesele, 

aptitudinile şi aspiraţiile participanţilor; 
- Facilitează socializarea; 
- Stimulează creativitatea; 
- Cultivă interesul pentru activităţi socio – culturale sau pentru diversele ramuri ale ştiinţei; 
- Autodisciplinează elevii; 
- Permit şcolarilor să înveţe să înveţe; 
- Dezvoltă gândirea critică; 
- Dezvoltă aptitudini speciale; 
- Stimulează implicarea în luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor sociale; 
- Crează o legătură între latura cognitivă şi cea comportamentală; 
- Oferă suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei; 
- Crează ocazii de petrecere organizată a timpului liber; 
- Permit folosirea timpului liber în mod plăcut şi util. 

 
Activităţile extracurriculare ce se pot desfăşura la ciclul primar sunt multiple: vizite la muzee, 

case memoriale, monumente istorice, vizionarea de spectacole de teatru pentru copii, vizionarea de 
emisiuni muzicale sau sportive, plimbări în natură, excursii, tabere. 
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Activitățile extrașcolare/extracurriculare –  
oportunitate de contextualizare a învățării 

 
 

Prof. înv. preșcolar Trană Adelina 
 
 
În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai 

frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În plan european, iniţiativa promovării 
rolului important al activităţilor şcolare şi extraşcolare s-a concretizat în recomandările Consiliului 
Europei, prin Comitetul de Miniştri, în Recomandarea din 30 aprilie 2003. Acest document 
precizează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare, cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei lor egale la 
dezvoltarea personalităţii libere a copilului şi a integrării lui în societate.  

Documentul prevede:  
- statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare 

permanentă; 
- necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii;  
- importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate 

de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;  
- oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 

egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea 
inegalităţii şi excluziunii sociale; 

- stimularea implicării copiilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, 
pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; 

- utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de 
integrare socială şi participare activă a copiilor în comunitate;  

- promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 
standardelor calităţii procesului educaţional;  

- asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a 
programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării;  

- recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a 
politicilor naţionale şi europene în acest domeniu. 

În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. După o 
binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: 

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi 2; 

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ.  

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite 
să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei 
şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în 
general, cu rol de „curriculum suplimentar”.  
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Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 

Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 
şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 
de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 
sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 
spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
- cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; 
- au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 
- ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate;  
- oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora. 
Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 

relaţională, afectivă a elevilor.  
Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile extraşcolare le pot servi elevilor 

ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care participarea (activă) la 
activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă.  

Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de 
la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor 
acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Autor: prof. înv. preșc.Trancă Maria 

Grădinița Nr. 1 Roșia de Amaradia, Gorj 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

 
Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

 
Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 

aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 
 
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase. 

 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.  

 
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de 

producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Spectacolele  
constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei.  

 
Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 

valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării 
elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne 
referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea 
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copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai 
presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii 
acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.      

 
Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 

turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale.  

 
In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

 
La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 

mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in 
acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind 
protejarea mediului inconjurator.        
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Importanţa activităţilor extracurriculare  

în dezvoltarea personalităţii elevului şi în dezvoltarea instituţională 
 
 

Prof. înv. primar: 
TRANDAFIR  RAMONA 

 
 
 

Activitatea extracurriculară este o componentă a educației eficientă, căreia trebuie să-i acordăm 
o atenție deosebită.  

 
Noi, dascălii, trebuie să dăm dovadă de creativitate în realizarea acestora, să asigurăm o 

atmosferă relaxantă. Educația nonformală este centrată pe elev, este nestresantă, oferă activități 
plăcute și fără evaluări riguroase. 

 
Educația prin activități extracurriculare urmărește identificarea și cltivarea corespondenței dintre 

interese, talente, aptitudini, stimularea creativității. 
 
Activitățile extracurriculare reprezintă forme de organizare a activității elevilor în afara orelor 

de curs, reprezintă modalități organizate de petrecere a timpului liber, prin parcurgerea unor 
conținuturi instructiv-educative care completează curriculum-ul național.  

 
Acestea sunt compementare activităților de învățare realizate la clasă, îl atrag pe copil spre viața 

socială. Elevii sunt orientați către activități folositoare, întregind educația școlară și contribuind la 
formarea personalității.   

 
Activitățile extracurriculare valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor, spiritual de 

inițiativă, contribuie la dezvoltarea armonioasă, lărgesc orizontul de cultură al elevilor, 
îmbogățindu-le cunoștințele în anumite domenii.  

 
În cadrul acestor activități școlarii se recreează, se dezvoltă spiritual de competiție, stimulează 

imaginația, creativitatea, conducând la optimizarea procesului de învățământ.  
 
Aceste activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin 

durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele 
didactice şi elevi. 

 
Desfăşurarea activităţilor extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor 

creative, educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv-educativ 

 

Autor: prof. înv. prim.Trăistaru Adriana 
Liceul George Țărnea, Băbeni, Vâlcea 

 

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-
un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale 
acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea 
elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va înteprinde, rolul discret al dascălului şi 
renunţarea la evaluări. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 
Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-
o sursă educaţională.  

Activităţile extraşcolare au un rol important în cultivarea gustului pentru lectură, pentru carte. 
Elevii pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii, 
participând la lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin 
implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere 
creativă.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date dascălilor următoarele îndrumări: gândirea 
creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul 
variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. 
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Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi 
extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o funcţie complementară în raport cu instruirea şcolară. 
Este vital ca activitățile extracurriculare eliberate de constrângerile programei şcolare să se ghideze 
după principiile interdisciplinarității pentru a contribui în mod real la formarea deplină a 
personalităţii elevilor şi la pregătirea lor pentru viaţă. 

Experienţele trăite de elevi în afara lecţiilor au nu numai un caracter cognitiv ci şi moral-afectiv 
şi estetic. Integrarea acestor experiente presupune o îmbogăţire a culturii etice si estetice şi a 
noastră, cadrelor didactice. Ca activităţi complementare, cele extracurriculare, prezintă unele 
particularităţi ce se refera la participarea elevilor, la conţinutul și durata lor, la formele de 
organizare și metodele folosite. 
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POSIBILITĂŢI  DE  PREVENIRE  A EŞECULUI  ŞCOLAR 
 
 
 

PROF. TRĂISTARU LUCIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VIDELE 

 
 

Măsurile preventive şi ameliorative care se cer a fi luate în vederea înlăturării eşecului şcolar 
trebuie să vizeze deopotrivă restructurări atât în cadrul solicitărilor externe, exercitate de şcoala şi 
de familie, cât şi modificări în trăsăturile individuale, de personalitate ale elevilor cu deficienţe. 

Un rol important în acest proces îl are cadrul didactic, care, pe de o parte trebuie să cunoască şi 
să evelueze corect potenţialul elevului în vederea creerii unui program adecvat nevoilor şi cerinţelor 
sale, iar pe de altă parte, trebuie să reuşească şi el să parcurgă minimul obligatoriu corespunzător 
capacităţilor sale individuale. 

Cadrul didactic reprezintă, deci, piesa de bază în acţiunea de asigurare a reuşitei şcolare. Pentru 
aceasta, el trebuie să dispună de o bună pregătire teoretică, dar şi de o competenţă psihopedagogică, 
exprimată prin urmatoarele capacităţi: 

 
- Diagnosticarea capacităţii de învaţare a elevilor, care să permita o discriminare corectă între 

elevi; 
- Stimularea şi încurajarea elevilor prin cristalizarea sentimentului de succes; 
- Respectarea ritmului individual al învăţării; 
- Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 
- Identificarea lacunelor şi dificultăţilor întâmpinate de elevi; 
- Alternarea predării unitare cu cea diferenţiată; 
- Organizarea planificată a recapitulării şi sistematizării; 
- Folosirea mijloacelor didactice în concordanţă cu conţinutul celor predate şi cu 

particularităţile de asimilare ale elevilor; 
- Evaluarea corectă a rezultatelor obţinute; 
- Experimentarea mai multor modalităţi de ajutorare a elevilor rămaşi în urmă la învăţătură. 
 
Dintre măsurile de prevenire a apariţiei  eşecului şcolar, sunt extrem de importante acelea care 

se cer a fi luate cu privire la sprijinirea şcolii prin asigurarea resurselor materiale şi umane 
corespunzătoare unui învăţământ de calitate: dotarea cu laboratoare şi echipamente moderne, cadre 
didactice calificate şi motivate în activitatea lor; programe şcolare de calitate, periodic revăzute şi 
îmbunătăţite; asigurarea unui climat şcolar tonifiant, stimulator. 

Dezadaptarea şcolară se manifestă de cele mai multe ori din clasa I, când proaspătul elev se 
dovedeşte a fi insuficient pregătit pentru ceea ce presupune activitatea în cadrul organizat al şcolii. 
De aceea este necesară sporirea rolului învaţământului preşcolar.  

Statisticile pedagogice arată că aproximativ jumătate din nereuşitele şcolare constatate în ciclul 
primar îşi au originea în diferenţele prezentate de copii la debutul şcolarităţii, din cauza 
nefrecventării cursurilor peşcolare care să asigure cunoştinţele şi deprinderile minime necesare 
însuşirii citit-scrisului, disponibilitatea de a comunica şi relaţiona cu cei din jur, familiarizarea cu 
rigorile unui program şcolar organizat. 

Pentru prevenirea insuccesului şcolar este necesară stabilirea unor relaţii strânse de parteneriat 
între şcoală şi familie, deoarece pentru mulţi elevi, factorii eşecului şcolar se situează în familie şi 
nu în contextul şcolar.  

Pentru buna funcţionare a relaţiei şcoală-familie se cere din partea părinţilor manifestarea 
interesului pentru studiile copiilor lor, acordarea importanţei cuvenite şcolarizării, în sensul 
înscrierii copiilor la şcoală la vârsta potrivită, supravegherea activităţii acestora şi asigurarea 
condiţiilor materiale în vederea continuării studiilor şi achiziţionării de cărţi şi rechizite. De 
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asemenea este importantă şi asigurarea în familie a unui cadru cultural adecvat, deoarece s-a 
constatat că precaritatea culturală a familiei poate provoca un retard al dezvoltării intelectuale 
generale a copilului. Climatul familial trebuie să fie lipsit de tensiuni si violenţe, pentru a asigura 
copiilor  un cadru securizant, propice dezvoltării unor personalităţi armonioase. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie trebuie să se manifeste reciproc, dialogul dintre cadrul 
didactic şi părinţi din timpul şedinţelor periodice cu părinţii fiind completat prin vizite la domiciliul 
elevilor cu probleme de învăţătură sau de conduită. De asemenea părintele poate veni la şcoală 
atunci când semnalează apariţia unor rezultate nesatisfăcătoare la învăţătură din partea copilului, 
pentru a determina împreună cu învăţătorul cauzele care au dus la aceste nereuşite şi a găsi soluţii 
pentru remedierea rezultatelor. 

Tot împreună cu părinţii şi elevii, cadrele didactice pot proiecta şi organiza acţiuni de orientare 
şcolar-profesională care să se desfăşoare pe parcursul şcolarităţii, dar mai ales la sfârşit de cicluri 
şcolare. În realizarea acestor acţiuni se vor avea în vedere atât interesele şi aptitudinile elevilor cât 
şi cerinţele pieţei muncii. 

Activitatea de înlăturare a eşecului şcolar este mai dificilă decât cea de tratare diferenţiată şi 
individualizată a elevilor aflaţi în situaţie de eşec şcolar. Punerea în aplicare a unor astfel de 
strategii necesită o bună cunoaştere a particularităţilor psihologice individuale şi de vârstă ale 
elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea unor 
dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare sau a unor compensări eficiente. În sens 
pedagogic, individualizarea presupune două tendinţe complementare: pe de o parte, asigurarea unei 
independenţe mai mari a elevului în activitatea de învăţare, iar pe de altă parte, elaborarea şi 
administrarea unor sarcini diferenţiate, în funcţie de ritmul şi posibilităţile de asimilare ale celui 
care învaţă. Variaţiile mari de ritm intelectual şi de stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de 
abilităţi comunicaţionale şi nevoi cognitive care există între elevi, impun într-adevăr acţiuni de 
organizare diferenţiată a procesului de predare-învăţare. 

Iată cum exprimă Emile Planchard acest deziderat al individualizării pedagogice: „Randamentul 
optim al acţiunii educative din şcoală este în funcţie de formula următoare: unei psihologii 
diferenţiate să-i corespundă o pedagogie individualizată” (1976). 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 
 

Autor: Trif Anna-Izabella 
Școala Gimnazială ”George Coșbuc”, Târgu-Mureș 

 
 
„Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările.” 

William Allin 
 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc.  

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Activitățile extrașcolare prin activități plăcute şi motivante, înglobează bifarea tuturor 
deprinderilor specifice sistemului tradițional de învăţământ, cu un aport suplimentar de abilități 
câştigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime.  Activitățile extrașcolare sunt diferite faţă 
de educaţia formală, atât prin conţinut cât şi prin formele de realizare. Conţinutul este organizat pe 
arii de interes  iar formele sunt foarte diverse ca durată, modalitate de organizare sau predare. 

 
Participarea elevilor la activitățile extrașcolare prezintă următoarele avantaje: 
- Este centrată pe procesul de învățare, nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat 

participanții; 
- Dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat, propunându-le participanților activități 

diverse și distractive, în funcție de interesele lor, de aptitudinile special și de aspirațiile lor; 
- Asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii, fiind interesată să mențină 

interesul publicului larg, punând accentual pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu pe 
memorarea lor; 

- Antrenează noile tehnologii de comunicare ținând cont de progresul societății; 
- Răspunde cerințelor și necesităților educației permanente. 
 
Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul activităților extrașcolare includ: 

competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, 
responsabilitatea, capacităţi de planificare, coordonare şi organizare/competenţe de gestionare a 
proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme practice etc. Întrucât aceste competenţe au relevanţă 
crescută în dezvoltarea personală a individului, contribuind deopotrivă la participarea activă în 
societate şi pe piața muncii, acestea sunt complementare celor achiziţionate prin educaţia formală.  
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Rolul activităţilor extraşcolare  în procesul educaţional 

 
 

Prof. înv. primar Trifu Maria Corina 
Liceul de Arte ,, Sigismund Toduţă ” Deva 

 
 
Activităţile extraşcolare ale copiilor au caracter interdisciplinar şi ajută la formarea caracterului 

celor mici, încă de la vârste fragede. Printre activităţile  extraşcolare  cele  mai indicate pentru cei 
mici se numără excursiile, drumeţiile, vizionările de filme, piesele de teatru, spectacolele de magie, 
vizitele  la institiţii publice, cum ar fi ,,Vizită la o brutărie, un laborator de cofetărie, tipografie, etc.   

 
Prin participarea la astfel de evenimente, îi ajutăm pe copii să îşi dezvolte abilităţile de 

comunicare şi socializare, de observaţie, de dezvoltare a culturii, memoriei şi imaginaţiei. Este 
indicat ca aceste activităţi să implice direct copilul şi să îl ajute să deprindă  obiceiuri pozitive, care 
în timp să îl ajute să se descurce singur în orice situaţie. 

 
      Activităţile extraşcolare  pe care le alegem indiferent că sunt cele de teatru, muzică, artă, fiecare 
dintre acestea  îl va ajuta  pe cel mic să  îsi facă  prieteni  noi, să  aibă  mai multă  încredere  în el şi 
să  îşi dezvolte  noi hobby-uri. 

 
În plus, oamenii de ştiinţă  au explicat că  participarea  la astfel de activităţi reduce riscul 

apariţiei depresiei. De asemenea, copiii vor fi mai motivaţi să  reuşească  în tot ceea ce şi-au propus  
şi vor reuşi să obţină  note mari la şcoală, deoarece  îşi vor dezvolta capacităţile de  învăţare, cultură  
generală, memorie, simţ critic, etc. 

 
      Mai mult, activităţile  extracurriculare  îi ajută  pe cei mici să se adapteze mult mai uşor la 
condiţii  şi  medii noi  şi uneori dificile  şi sa lucreze sub presiune. Experienţa  dobandită  în acest 
mod  îi ajută  să  îşi păstreze  concentrarea  şi eficienţa, indiferent  de  temperaturi, de zgomote  sau  
de  factorii  disturbatori  din  jur.  

 
Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare:  
- cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară;  
- au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor;  
- ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate; 
- oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora.       
 
Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor:  
- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi 

cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 
abandoneze cursurile;  

- activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor;  

- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;  
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- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 
şcolii. Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care 
acestea o presupun:   

- activităţi prosociale, referitoare la voluntariat;         
- activităţi sportive de echipă; 
- activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor);  
- activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare);  
- cluburi şcolare.  
 
Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, 

în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese 
de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes  ştiinţific sau comunitar, vizite la 
alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi 
literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc.  

 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

 
Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, operă, balet pot constitui surse de informații, dar în 

același timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa 
gustul pentru frumos. De asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un 
model de conduită pentru elevi (scriitori, medici, avocaţi, preoţi, etc.). 

 
Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale 

sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite 
teme prevăzute în programele de învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de 
a întregi și desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor.  

 
Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple 

valenţe de informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. 
Conţinutul didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex 
decât al lecţiilor organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii 
participând într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziție la asemenea activități.  

 
Dacă excursia se organizează în muzee, monumente istorice, obiectivele urmărite ar putea fi: 

cunoaşterea istoriei ţinutului natal; însuşirea normelor de protecţie a monumentelor istorice (a 
valorilor naţionale); dezvoltarea ataşamentului, a dragostei faţă de trecutul glorios al poporului 
nostru. Informațiile culese vor putea fi valorificate la disciplinele de învăţământ la care se pretează, 
astfel fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura generală.  

 
În valorificarea cunoştinţelor dobândite în timpul excursiilor, elevii pot veni cu nuanțe originale 

de natură afectivă, prin care îşi exprimă propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute. În 
cadrul activităţilor de tip excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot 
cunoaște realizări ale semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit 
și au creat opere de artă. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda 
cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de educație 
plastică și cunoașterea mediului, iar materialele pe care le adună, pot fi folosite la abilități practice, 
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în diverse teme de creație. Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea 
lui cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi 
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

 
 
Bibliografie:  
 
Cernea, Maria, "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti;  
Crăciunescu, Nedelea, "Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, 

în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti;  
D. Ionescu, R. Popescu, „Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de competenţe 

cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012;  
Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001;  
Pedagogie, E.D.P., Bucureşti; Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport 

de curs, "Activităţile extraşcolare", Cluj-Napoca 2007;  
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact", Editura Polirom, 2002. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. înv. primar Tritean Daniela Alexandra 
Şcoala Gimnazială “IULIU HAŢIEGANU” Cluj-Napoca 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va exista când ei vor fi 

mai mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori – “Descoperirea copilului”) 
 
În şcoala contemporană, o învăţare eficientă are la bază formarea personalităţii elevului. Astfel, 

misiunea învăţământului este de a-i forma pe copii şi sub aspect socio-afectiv, pentru o integrare cât 
mai uşoară, adaptată la cerinţele fluctuante ale societăţii.  

Considerând complexitatea procesului educaţional, se impune o îmbinare a activităţilor 
curriculare cu cele extraşcolare, funcţionând ca un parteneriat, ca o completare reciprocă. 
Activităţile extraşcolare au ca rezultat o dezvoltare armonioasă a copilului.  

Studiile de specialitate au demonstrat că formează elevilor o atitudine pozitivă faţă de învăţare, 
datorită climatului, a atmosferei mai relaxante, a caracterului atractiv, aceştia înregistrând 
performanţe şcolare mai ridicate. Copiii participă la astfel de activităţi cu entuziasm, însufleţire şi 
dăruire, îmbinând utilul cu plăcutul. Activităţile extraşcolare acţionează astfel şi asupra stimei de 
sine, sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

De-a lungul anilor, activităţile extraşcolare au luat forme variate, toate având ca scop învăţarea 
nonformală şi petrecerea în mod plăcut a timpului liber. În categoria activităţilor extraşcolare  
considerăm: excursii, drumeţii, vizite la muzee, la diferite instituţii publice, vizionarea de spectacole 
de teatru, operă, activităţi artistice, ateliere creative, cluburi tematice, activităţi sportive, de protecţie 
a mediului. Prin intermediul acestor activităţi se pot dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi 
aptitudini ale elevilor. Un punct forte este acela că antrenează copiii în activităţi cât mai variate şi 
mai bogate, având un rol complementar mediului şcolar.  

Copiii pot fi stimulaţi prin astfel de activităţi în îmbogăţirea imaginaţiei creatoare, a sferei 
cunoştinţelor, stârnirea interesului, curiozităţii.  

Lărgeşte orizontul cultural al elevilor, fiind îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi soluţii de rezolvare 
a acestor, dezvoltarea relaţiei creative. Totodată, prin participarea la tabere, excursii, copilul îşi 
îmbogăţeşte cunoştinţele despre frumuseţile ţării, educarea dragostei, respectului pentru frumosul 
din natură, artă şi cultură.  

Modelarea, formarea şi educarea cer timp şi dăruire. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, valorificarea talentelor personale şi colerarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Prin aceste activităţi li se oferă elevilor un alt mod de însuşire a unor trăiri, 
valenţe pozitive ale vieţii, valori morale.  

Alături de beneficiile activităţilor extraşcolare, sunt anumite aspect care ar putea să influenţeze 
succesul acestora, printre care numărându-se: desfăşurarea după programul de studiu, când elevii 
sunt obosiţi, sau înainte, şi aceştia nu se mai pot concentra la ore; obligarea elevului de a participa la 
diferite activităţi, contrar dorinţelor şi aşteptărilor acestuia; suprasolicitarea copilului, prin 
participarea la un număr mare de astfel de activităţi. 

Astfel, pentru reuşită, elevilor le trebuie înlăturate constrângerile. Trebuie lăsaţi să caute ceea ce 
este nou, să li se ofere plăcerea de a crea. Atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copilului trebuie să 
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domine acest tip de activitate. Aceasta le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora 
dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  

Având un caracter atractiv, scopul este educarea unor tineri sănătoşi fizic şi intelectual, cu 
cunoştinţe temeinice, cu fantezie şi creativitate, apropiaţi de natură şi de viaţa socială. 

 
Bibliografie: 
 
JS Eccles, BL Barber – “What kind of extracurricular involvement matters?” (1999) 
Ţîru C. Maria – “Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca, 2007 
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Impactul activităților extrașcolare asupra dezvoltării capacităților creatoare  

la copii cu cerințe educaționale speciale 
 
 

Prof. educ. Trițoiu Cleopatra 
Școala Gimnazială specială nr. 8, București 

 
 
O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 

aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Este foarte important să dăm o notă 
relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a 
paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală: comprehensivă (cuprinzătoare, 
care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, este deschisă, tolerantă, prietenoasă şi 
democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi copiii, 
adaptându-se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale 
fiecărui copil.  

În prezent este acceptată noţiunea de „CES” care desemnează necesităţile educaţionale 
complementare obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care solicită o şcolarizare 
adaptată particularităţilor individuale şi / sau caracteristice unei deficienţe precum şi o intervenţie 
specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Acţiunea educativă cea mai bună este aceea „care modelează eul”, permiţând deficienţilor 
mintali învăţarea realităţii sociale, pentru că ei se vor integra în realitatea socială normală. Ca 
urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în elevi propriul „eu”, conştiinţa posibilităţilor, 
capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest lucru se poate realiza nu numai prin activităţi 
educative şcolare, ci şi prin activităţi extrașcolare. 

Exemplific câteva activităţi desfăşurate cu elevii clasei a VII-a A pe care o coordonez, elevi cu 
deficienţă mintală medie: „În vizită la Ferma animalelor”, „În vizită la Muzeul BNR”, „Primăvara  
în parcul Herăstrău”, „Vizită la fabrica de biscuiți Ro-Star, București”, etc. Concursurile cu 
tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, etc.) dezvoltă la elevii cu CES, spiritul 
de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii.  

Desfăşurarea de competiţii între elevii cu CES şi cei din şcolile de masă facilitează depăşirea 
sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu deficit 
de intelect. 

Dintre concursurile organizate cu elevii clasei, menţionez: ”Sărbătoarea primăverii”, „Ce ne-
aduce iepuraşul ?”,”Cel mai bun pieton”, ”Ștafeta anti-violență”, etc Participarea copiilor cu CES la 
activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane care-i duc spre autocunoaştere, 
matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa identitate, rostul său în lume. 
Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi valorizarea acestor copii. 

Una este să le vorbeşti despre cele mai importante funcţii în comunitate (primar, preot, poliţist 
etc.) şi alta este să vorbească ei însuşi cu oamenii care reprezintă aceste funcţii. Degeaba povestiţi 
despre obiceiuri şi tradiţii elevilor dumneavoastră dacă nu luaţi parte împreună cu ei şi oamenii din 
comunitatea locală la şezători, clăci, la slujbele de la biserică. Veţi vedea ce mult se mândresc şi nu 
vor mai conteni povestind despre ce-au realizat. 

Îi învăţăm pe copii să nu fure, să nu lovească, să nu mintă, dar nu i-am dus niciodată la o secţie 
de poliţie să concretizeze consecinţele actelor negative. 
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Accentul se pune, de aceea, tot mai mult pe necesităţile educaţionale individuale, iar atunci când 
sunt utilizaţi termenii uzuali de circulaţie internaţională (deficienţă, incapacitate, handicap), aceştia 
sunt asociaţi permanent cu persoana, cu copilul (copil cu deficienţă sau cu dizabilitate şi nu 
deficient sau handicapat). Aceasta are o semnificaţie importantă, întrucât primează calitatea de 
fiinţă umană. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.    A reveni mereu asupra rolului şi funcţiilor profesorului, înseamnă a încorpora noile achiziţii 
ale cercetării pedagogice şi a preciza domeniile şi direcţiile de competenţă ale acestuia. 

Fiecare educator, învăţător şi profesor din întregul sistem de învăţământ, trebuie să fie atât un 
bun specialist în domeniu, cât şi un bun educator. Numai îmbinând aceste două calităţi, cadrele 
didactice îşi vor îndeplini în bune condiţii sarcina de înaltă responsabilitate şi onoare în formarea 
tinerei generaţii. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

Desfășurarea activităților practice îşi aduc contribuţia şi la îmbogăţirea vieţii afective, copiii 
trăiesc sentimente de bucurie şi de creştere a încrederii în ei înşişi. Copiii analizează frumosul şi-şi 
formează în acelaşi timp o serie de priceperi şi de deprinderi artistice şi în cele din urmă gustul 
estetic. Având în faţă propriile lucrări copilul analizează produsul finit realizat de el, îl compară cu 
modelul dat de cadrul didactic şi cu relizările colegilor săi, poate să aprecieze critic rezultatul 
muncii sale şi să selecteze din mai multe obiecte pe cel care prezintă reale calităţi artistice. 

Activităţile practice  sunt extrem de necesare în curriculumul şcolar, iar abordarea integrată a 
conţinuturilor trebuie să fie rodul creativităţii şi implicării cadrelor didactice: „ Ai toată viaţa un 
şcolar pe care niciodată nu trebuie să îl pierzi din ochi: tu însuţi”.  Nicolae Iorga. 

 
 
Bibliografie: 
 
 - Carasel, A; Lazăr,V(2008) - „Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”- Editura Arves  
 - Popovici, D. (1998) – Învăţământul integrat sau incluziv – Editura Corint, Bucureşti  
 - Popescu, G; Pleşă O.(1998) -„Handicap, readaptare, integrare” Pro Humanite, Bucureşti 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

Magia poveştilor 
 
 

Autor, Truică Ecaterina 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ CRAIOVA, DOLJ 

 
 

 
 

19-20 martie 2019, 
Ziua Mondială a poveștilor 

 
„... cartea e o făgăduință, o bucurie, 

o calatorie prin suflete, 
gânduri si frumuseți.” 

 
Tudor Arghezi 

 
 
 

A. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATE 
 

 Numele instituţiei organizatoare: Liceul Teoretic “Henri Coandă” 
 Date de contact instituţie: 

 Adresa: Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, cod 200556  
 Nr. de telefon/fax: Tel/fax:0251/542257 si 0351/807043 
 Site şi adresă poştă electronică: Email: office@henricoandacraiova.ro/                 

      www:henricoandacraiova.ro 
 Echipa de coordonare a activităţii:  

 
 prof. Mihaela Brumar 
 prof. Ivaşcu Clauda 
 prof. înv. primar  Georgescu Elena          
 prof. înv. primar Dima Florentina 
 prof. înv. primar Dumitrescu Ionela 
 prof. înv. primar Toma Larisa 
 prof. înv. primar Roman Nicoleta 
 prof. înv. primar Truică Ecaterina 
 prof. înv. primar Lulă Corina 
 prof. înv. primar Didu Sorin 
 prof. înv. primar Beștea Mihaela 
 prof. înv. primar Mihalcea Maria 
 prof. înv. primar Tudor Constantin 
 prof. înv. primar Popescu Alexandra 
 prof. înv. primar Predescu Andreea 
 prof. înv. primar Mitrică Constantina 
 prof. înv. primar Afrem Monica 
 prof. înv. primar Oanţă Aurora 
 prof. înv. primar Păuna Tanţa 
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 Persoana de contact – prof. înv.primar Truică Ecaterina - 
 

B. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATE 
 
 Titlul: „MAGIA POVEȘTILOR” 
 Tipul activităţii: activități cultural- artistice (vizită la bibliotecă, concursuri, vizionare 

spectacol de teatru, ateliere de lucru, realizări desene cu personaje din povești, învățarea/audierea 
unor cântece despre personaje din povești, proiecţii video, expoziţii de desene, joc de rol) 
 Ținta și opțiunea strategică din PDI 2017-2020 în care se încadrează:  

 Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă (EDD); 
  Asigurarea formării de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special 

pus pe asigurarea transferabilității acestora. 
 Data de desfășurare: 19-20 martie 2019 
 Durata: 19-20 martie 2019 
 Locaţia: ⁂Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri „ Craiova 
⁂ Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” Filiala nr.3: 
⁂ Liceul Teoretic „Henri Coandă” - Ciclul primar, corpul A, săli de clasă (18, 8, 9, 100, 

101,102,103,105,106,108, ), holul școlii – etaj 1, parter 
 
C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 
 
 Obiectivul instituțional (din PDI 2017-2020) pe care îl vizează: 

 Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare, prin implementarea  
unui program de formare de abilități de viață și competențe pentru toți elevii, cu accent special 

pus pe asigurarea transferabilității acestora, în concordanță cu așteptările beneficiarilor direcți și 
indirecți, în perioada 2017-2020;   
 Obiectivul general al activităţii/Scopul:  

 Trezirea interesului pentru arta povestitului, pentru redescoperirea basmului, a tărâmului 
magic cu povești și eroi. 
 Obiectivele specifice ale activităţii:          

 Dezvoltarea imaginatiei si creativității prin lectură; 
 Stimularea interesului pentru lectură ; 
 Cultivarea sentimentelor, convingerilor şi comportamentelor morale; 
 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare; 
 Scurtă descriere a activității: 

 Activitatea 1 – „Cenușăreasa” – vizionare spectacol la Teatrul pentru Copii și Tineret                
„Coliri” Craiova 

 Activitatea 2 – „În împărăția cărților” –vizită la Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia 
Aman” Filiala nr. 3: Cartier Valea Roşie; 

 Activitatea 3 – „Carnavalul personajelor” – Copiii vor realiza măști care vor reprezenta 
personaje din poveștile citite; 

 Activitatea 4 – „Recunoaște personajul” – Concurs pentru recunoașterea personajelor după 
replicile spuse în poveste, după mimică sau costumație;   

 Activitatea 5 – „Continuă povestea”- joc de rol. 
 Activitatea 6 – „Povești , povești” – proiecții filme de desene animate realizate după povești 

celebre 
 Participanți: (cel puţin 100 elevi – clasele P-IV, 8 profesori) 
 Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare proiectate în timpul implementării 

activităţii propuse şi după încheierea acesteia:  
 Comisie metodică a profesorilor din învățământul primar; 
  Diseminare în rândul părinţilor. 
 Partenerii implicaţi în proiect:  
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Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” Filiala nr.3: Cartier Valea Roşie, Bloc 52, sc. 
1, ap. 1. Tel.: 0351 432 071; 

„Teatrul pentru copii si tineret Colibri ”Craiova-  Calea București nr. 56, Craiova 200515 
 Rezultate preconizate:  

 3 CD-uri cu fotografii realizate în timpul desfășurării activităților; 
 Expoziţia cu produsele confecţionate; 

 
D. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ:  
 
a) Exprimarea acordului cu privire la folosirea datelor cu caracter personal: DA  
b) Mod de certificare pentru participare directă: certificat / diplomă de participare / adeverință, 

program de activitate: Nu este cazul 
c) Precizare conform căreia activitatea se derulează fără taxă: DA 
d) Precizarea sursei de venit (donații, sponsorizări, venituri proprii etc.): Nu este cazul 
e) Declarație pe propria răspundere că organizatorii nu colectează nicio sumă de la participanți 

pentru derularea activității: DA 
 

  Întocmit de  prof . Truică Ecaterina 
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SCOALA TIMPULUI LIBER 

 
 

Înv. Truşcă Adriana 
Şcoala gimnazială Gura Văii 
Loc. Bujoreni. Jud. Vâlcea 

 
 
Organizarea timpului poate fi de multe ori cheia succesului în viaţă. Dacă în petrecerea timpul 

la şcoală copilul este ghidat de un program stabilit de doamna învăţătoare, organizarea timpului 
liber al copilului ţine foarte mult de părinţi. Ei sunt cei care îl pot ghida şi orienta spre petrecerea 
timpului liber într-un mod cât mai eficient, astfel încât acesta să constituie un prilej de deconectare 
pentru copil, să contribuie la dezvoltarea sănătaţii psihice şi fizice a copilului, să fie un mijloc de 
unificare a familiei şi a grupului din care face parte copilul.  

 
Prin activitãtile extracurriculare desfãsurate în grãdinite se urmãreste completarea procesului 

didactic, organizarea rationalã si placutã a timpului liber. Activitãtile extracurriculare organizate în 
grãdinite pot avea continut cultural, artistic sau spiritual, continut stiin- tific si tehnico-aplicativ, 
continut sportiv, sau pot fi simple activitãti de joc, de participare la viata si activitatea comunitãtii 
locale.  

 
În cadrul activitãtilor extracurriculare cu o deosebitã influentã formativã sunt incluse toate 

formele de actiuni care se realizeazã în afara programului propriu zis: plimbãri, iesiri în naturã, 
excursii, tabere, serbãri cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiasi grãdinite sau între 
grãdinite, parteneriate scolare pe diferite teme. 

 
E important însă să găsim un timp, oricat de puţin ar fi, pe care să-l petrecem doar cu copilul 

nostru fără să mai fim implicaţi şi într-o altă activitate. Orele acordate în grabă sau în paralel cu 
alte activităţi sunt mai puţin importante.  

 
Copilul e bine să simtă că pentru câteva ore el este cel mai important pentru noi, iar acest timp 

petrecut împreună este liantul emotional care-şi va pune amprenta în formarea personalităţii 
copilului. In timpul weekendului sau în serile când programul nostru este mai lejer, putem face 
nenumarate activităţi, care să ne bucure şi să să ne destindă deopotrivă, atât pe noi cât şi pe copii. 

 
Ce putem face în timpul liber împreună cu copilul nostru? E important ca în timpul petrecut cu 

el să-l învăţăm ce înseamnă petrecerea timpului liber cât mai plăcut şi util. Există o serie de 
activităţi pe care le putem realiza cu copilul nostru fie că alegem să stăm în casă fie că decidem să 
ieşim în natură.  

 
În funcţie de vârsta copilului putem alege diferite jocuri educative, de socializare, jocuri de rol, 

diferite activităţi sportive sau activităţi care pot cotribui la dezvoltarea creativităţii şi a spiritului de 
echipă, a competitivităţii sau limbajului. Dacă alegem să ne petrecm timpul în natură avem şi mai 
multe variante la dispoziţie.  

 
Putem merge într-un parc unde putem aduna fel de fel de materiale precum conuri de brad, 

pietricele, frunze, seminte şi din ele, acasa, să realizăm lucrări interesante la masa din sufragerie 
ori pe covor. De asemenea putem merge la plimbare sau într-un parc de distracţii, pe un teren de 
sport sau la pădure.  
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La locurile de joacă, unde sunt tobogane, leagăne, groapa cu nisip, băncuţe, mese şi unde sunt 
şi alţi copii cu părinţii lor e multă distracţie, veselie iar copiii îşi fac mulţi prieteni cu care se pot 
lua la întrecere sărind la groapa cu nisip, urcându-se în tobogane şi dandu-si drumul până jos cu 
mai mult sau mai puţin curaj, învârtindu-se în carusel sau stând pur şi simplu pe bancute la măsuţe 
şi realizand un desen ori un puzzle. 

 
In astfel de activităţi comune intervin divergente de opinii, contradicţii constructive, îşi fac loc 

idei originale, care la rândul lor nasc alte idei iar acest lucru este binevenit pentru a-i oferi 
copilului nostru posibilitatea să se afirme şi să se exprime, să observe că într-o relaţie, 
interlocutorii nu au idei, opinii, trăiri identice. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Anghel Diana- Tribuna învăţământului 
 Cucoş C- Doxologi, decembrie 2012 
 Ionescu, M., Radu,I.(coord.)- Didactica Modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Prof. Trușcă Irina-Mădălina 
Colegiul Național “Spiru Haret”, Tîrgu Jiu, Gorj 

 
 
 
Ce înțelegem prin activități extrașcolare și de ce sunt acestea importante în procesul 

educațional? Le-am putea defini ca fiind activități care nu fac parte din curriculumul școlar dar care 
sunt parte integrantă a procesului educațional.  

 
Acestea se desfășoară pe o anumită durată de timp, implică inițiativă și ajută la dezvoltarea 

intelectuală, emoțională, morală, personală și socială a individului.  
 
Activitățile extrașcolare sunt importante deoarece ajută elevul să iși formeze atitudini pozitive in 

ceea ce privește școala în general.  
 
Partciparea la activități de care elevul este pasionat stimulează creativitatea, funcția cognitivă, 

concentrarea si poate influența pozitiv performanțele școlare. În ziua de azi programele școlare sunt 
supra-încărcate iar de cele mai multe ori parcurgerea acestora li se poate părea dificilă elevilor.  

 
Astfel, activitățile extrașcolare reprezinta de multe ori o evadare din monotonie, o gură de aer 

curat de vreme ce elevii pot alege dintr-o gamă variată de activități: activități sportive, dezbateri, 
teatru, șah, muzică, etc. Acestea sunt atractive la orice vârstă.   

 
Atunci când participă la activități multiple, elevul are ocazia de a explora o gamă largă de 

interese și de a descoperi pasiuni de care poate nici nu stia că le are. În plus, diversificarea 
intereselor duce la o viziune diferită asupra lumii în general. De exemplu, dacă acesta se înscrie la 
un club de filosofie, poate începe să privească lumea ca prin ochii unui filosof.  

 
De asemenea, acestea reprezintă o ocazie extraordinară de socializare, de consolidare a 

colectivului unei clase. Elevii pot descoperi pasiuni pe care le au in comun care să îi unească și mai 
mult ca înainte.  

 
Participarea la activități extrașcolare reprezintă o oportunitate de a-și face noi prieteni care să le 

împărtășească pasiunile.  
 
In concluzie, am putea afirma că activitățile extrașcolare reprezintă o parte importantă în 

procesul educațional deoarece, având un caracter atractiv, ajută la dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a individului.  

 
Activitățile extrașcolare sunt desfășurate într-un mediu relaxant, departe de stresul din sala de 

clasă, promovând creativitatea, imaginația, independența.  
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Impactul activităţilor extraşcolare                                                       
în dezvoltarea personalităţii   preşcolarilor 

 
Prof. Tuculia Florica 

Liceul Teoretic ”Eftimie Murgu”, Bozovici 
 
 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de copii, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

 
Dezvoltarea personalității copiilor este preocuparea primordială a educatoarei  în scopul 

modelării întregii activități psihice a copiilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. 

 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 

grupă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens gradinita trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate 
care îmbracă cele mai variate forme. 

 
În cadrul acestor activități preşcolarii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 

autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

 
Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activități 

cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

 
Excursiile contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării,respectul 

pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 
 
Aceste activităţi  îmbogăţesc cunoştinţele copiilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar 

încurajează şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai multă 
creativitate realitatea atunci când desenează, modelează. 

 
Serbările școlare marchează evenimente importante din viața copiilor. Aceste activități constă în 

dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 
 
Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le 

copiilor posibilitatea de a se exprima liber oral sau prin muzică. 
  
    În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare a caracterului copiilor încă de la grădiniţă deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 
Prof. înv. primar: Tudor Andreea Cosmina 

Şcoala Gimnazială Numărul 126, Bucureşti, sector 5 
 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
În ultima perioadă, educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 

învăţământ, îşi are un rol şi loc bine stabilit în formarea personalităţii şcolarilor devenind tot mai 
clar acest fapt. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. De asemenea, depinde şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. Învăţământul are rolul de a-i forma pe copii 
sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestor activităţi se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum 
obligatoriu; elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 
interesele şi dorinţele elevilor.  

Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei – care 
stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de 
responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea 
duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Unul dintre punctele forte al activităţilor extraşcolare este antrenarea elevilor  în activităţi cât 
mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O 
activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Elevii pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este important ca învăţătorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
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care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat momentele recreative şi de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor 
reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI 

 
 

Profesor învăţământ primar: TUDOR GEORGIANA CLAUDIA 
Şcoala Gimnazială “I. L. Caragiale” Piteşti 

 
 

Există diferite metode moderne de a-i face pe cei mici să perceapă şcoala şi informaţia 
transmisă prin intermediul ei într-un mod plăcut. Cele mai concrete mijloace sunt activităţile 
extraşcolare.  

Copiii, mai ales cei de vârstă şcolară mică, învaţă şi înmagazinează mai uşor informaţia, dacă 
transmiterea acesteia se face în mod concret, palpabil, iar activităţile realizate în afara şcolii, unde 
cei mici se confruntă pe viu cu situaţii reale, în care ei sunt actori activi, sunt cele mai apropiate 
modului lor de înţelegere. Copiii, la orice vârstă, au nevoie să se joace.  

 Educaţia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură, iar scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi  bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. Activităţile organizate în grup, într-un mediu 
prietenos şi care urmăresc interesele copiilor, îi fac pe aceştia mai sociabili, mai empatici, mai 
responsabili şi mai conştienţi de propriile valori şi posibilităţi.  

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare,  deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea  înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu  
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să  îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin perso nalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 
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Activităţile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii şi părinţi, cât şi de cadrele 
didactice în măsura în care valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor, organizează într-
o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de 
învăţământ, formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ, copiii au teren 
liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de initiative, participarea este liber consimţită,  
necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate susţinută,  au un efect pozitiv pentru 
munca desfăşurată în grup, sunt caracterizate de optimism şi umor, creează un sentiment de 
siguranţă şi încredere tuturor participanţilor, urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în 
procesul de învăţământ şi, în acelaşi timp, contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
 

Prof. inv. primar Tudor Ioana 
Liceul Teoretic ,,Ion Gh. Roşca” 

Osica de Sus, Jud. Olt 
 

 
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.  

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare. Astfel se impun activitaţi care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, de 
interesele şi dorinţele lor, contibuind totodată la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 
organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii noştri au conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale, oferind cele mai eficiente modalitaţi de formare a caracterului 
copiilor înca din clasele primare. 

Excursiile şi drumeţiile, vizitele, vizionarile de filme sau spectacolele imprimă copilului un 
anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. Am constatat că  
aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au 
încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate 
realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte.          

O mai mare contributie în dezvoltarea personalitaţii copilului o au activitaţile extraşcolare care 
implica în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artisti, cât si pentru parinţii lor, prin 
antrenarea acestora în pregatirea acestor manifestari deosebite şi prin stimularea elevilor să participe 
activ, fiecare primind rolul potrivit preferinţelor si talentului său.  

Fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte 
integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita unei serbări 
şcolare. Prin contactul cu publicul, copilul capătă încredere, stăpânindu-şi timiditatea. Serbările 
şcolare le-am efectuat cu prilejul diverselor evenimente din viaţa lor de şcolari şi anume: “Serbarea 
de 1 Decembrie”, ,,Serbarea de Crăciun”, ,,8 Martie”, etc. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor 
informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor 
comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite 
domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: 
familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la scoală, acasă, să 
deseneze, să confecţioneze modele variate.  Ziua copilului-1 Iunie am serbat-o mereu cu elevii prin 
activităţi extraşcolare iar concursurile au avut o pondere mare. Astfel am organizat diverse 
concursuri care au dat posibilitatea elevilor să primească fiecare câte o diplomă pentru domeniul în 
care  deţin aptitudini. 
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Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse 
informaționale, se autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze 
dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. 
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Importanta activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 
Profesor inv. prescolar Tudor Ramona 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora 
se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 
şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară 
într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă 
nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
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posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Poveste morală 

 
 

Prof. Tudorache Corina, 
Școala Gimnazială Broșteni Aninoasa 

 
 
 
Andu este un copil de 10 ani. Este un copil cuminte și ascultător, dar are o mică problemă, 

atunci cand are bani, fie că sunt ai lui sau ai părinților, nu-i poate păstra. Merge la magazin și 
cumpără diverse produse, fie că îi trebuie, fie că nu.  

 
 
Mama știe de această problemă a copilului și îl ferește să îl pună în situații critice, dar în această 

zi, nu a avut ce face și a trebuit să-i dea banii să plătească fondul clasei. 
 

 
- Andu, ai mare grijă, să nu cheltui banii, alții nu mai avem. 
- Nu mamă, ai încredere în mine, m-am făcut mare. 

 

A venit seara acasă și Andu a spus mamei că a dat banii  la fondul clasei, dar în ghiozdanul lui 
erau multe jucării. Le-a cumpărat fiindcă știa  că la sfârșit de săptămână vine bunica să-i dea ceva 
bani de buzunar, ar fi avut de unde să pună banii la loc.  

 
 
S-a furișat în cameră în așa fel ca mama să nu observe purtarea lui sfiită. Mama a avut încredere 

în el și nu l-a descusut mai mult  ce a spus doamna învățătoare, sau dacă mai sunt copii care nu au 
adus banii pentru fondul clasei.  

 
 
A venit sfârșitul săptămânii și bunica nu a putut să vină în vizită. Ce să facă Andu acum. A 

cheltuit banii, a mințit-o și pe mama, dumneaei nu o să mai aibă încredere în el. Era tot mai amărat. 
 
Mama a văzut că băiatul este tot mai abătut, mai ales că a văzut și jucăriile cele noi ale băiatului 

și-a dat repede seama ce s-a întîmplat. Ar fi vrut ca băiatul să vină și să-i spună în ce situație este 
pus. Oare v-a avea curaj? Poate dacă î-l încurajez v-a mărturisi, se gândea mama. 

 
- De ce ești, dragul meu supărat? 
- Nu sunt supărat, o așteptam pe bunica, îmi era dor de ea. 
- Sigur, sau alta este supărarea ta? 
- Nu, mami, nu am altă supărare. 

S-a întristat mama, dar trebuia pus în situația de a mărturisi, nu trebuia să mai complice 
lucrurile. 

- Andu, am văzut că ai jucării noi. Cu ce le-ai cumpărat? 

Andu, a aplecat capul în jos și a mărturisit totul. Mama a fost foarte mâhnită pentru că Andu nu 
a spus de la început ce a făcut, mai mult chiar a mințit. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. INV. PRIMAR: TUDORACHE MARILENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 

 
 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi  

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 
organizaţii cu caracter educativ. 

Activitaţile extrascolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai 
eficiente modalitaţi de formare a caracterului copiilor înca din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activitatile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionari de filme sau 
spectacole imprima copilului un anumit comportament, o ţinuta adecvata situatiei, declanseaza 
anumite sentimente. O mai mare contributie în dezvoltarea personalitaţii copilului o au activitaţile 
extraşcolare care implica în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extrascolara trebuie sa cuprinda masa de copii. 

Experienţa a peste 20 ani de activitate în mijlocul copiilor ne-a întarit convingerea ca serbarile 
şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artisti, cât si pentru parinţii lor. Am explicat, în 
momente oportune, cu tact şi cu rabdare, motivul si sensul serbarii, am antrenat parinţii în pregatirea 
acestor manifestari deosebite, iar copiii au fost stimulaţi sa participe activ, fiecare primind rolul 
potrivit preferinţelor si talentului sau. 

În timpul fiecarui ciclu de cinci ani ai şcolii primare, cu fiecare generaţie, am cautat sa 
descoperim şi sa cultivăm talentele copiilor. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe 
care îl cuprinde, serbarea şcolara valorifica varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor 
şcolarilor. Ea evalueaza talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transforma în placere şi 
satisfacţie publica straduinţele colectivului clasei şi ale fiecarui copil în parte. 

Am trait alaturi de ei bucuria succesului, am remarcat, ca acel contact cu publicul trezeste în 
sufletul copiilor dorinţa de a învinge dificultaţile, de a-şi stapâni timiditatea, de a trai bucuria 
reuşitei. 

Serbările şcolare le-am efectuat cu prilejul diverselor evenimente din viaţa lor de şcolarişi 
anume: “Serbarea abecedarului” –realizată la sfârşitul clasei I, Serbarea de Crăciun sau de 8 Martie. 

O alta activitate deosebit de placuta care contribuie la stimularea personalitaţii elevilor este 
excursia. Aceasta ajuta la dezvoltarea intelectuala şi fizica a copilului, la educarea lui cetaţeneasca şi 
patriotica. Excursia este cea care îl reconforteaza pe copil, îi prilejuieste însusirea unei experienţe 
sociale importante, dar şi îmbogaţirea orizontului cultural stiinţific. Prin excursii elevii îsi 
suplimenteaza şi consolideaza instrucţia scolara dobândind însusirea a noi cunostinţe. Excursiile 
reprezinta finalitatea unei activitaţi îndelungate de pregatire a elevilor, îi ajută sa înţeleaga nu numai 
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din perspectiva evadarii din atmosfera de munca de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 
cultural. 

În realizarea unei excursii scolare de mica sau mare anvergura, ne-am documentat, ne-am 
pregatit un minuţios un plan de lucru, pe care l-am realizat secvenţial, cu o abordare interdisciplinara 
şi dupa o atenta prelucrare a normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor 
de comportare civilizata, a regulamentului scolar în ansamblu. 

Iată căteva excursii pe care le-am realizat cu elevii: vizitarea Muzeului Cinegetic Posada,orașului 
Brașov, vizitarea cetatii Râșnov, vizitarea unor mănăstiri din judeţ etc. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea ofera copiilor posibilitatea sa demonstreze practic ce au învaţat la scoala, acasa, sa deseneze 
diferite aspecte, sa confecţioneze modele variate.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite 
faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul 
competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista 
tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o 
completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive 
organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 

Concursurile le-am realizat la nivelul clasei sau la nivelul şcolii. În cadrul concursurilor s-a 
dezvoltat spiritual conpetitiv şi creativitatea elevilor. Astfel fiecare participant dorea să realizeze 
lucrări superioare. Participarea la concursurile realizate de diverse şcoli şi instituţii din ţară şi chiar 
internaţionale a dus la câştigarea unor diplome cu care elevii se puteau mândri. Fiecare elev deţine o 
mapă în care îşi colecţionează diplomele personale câştigate.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Avem un judeţ încărcat de istorie şi cultură. Este păcat să nu valorificăm această zestre de care 
dispunem. Toate informaţiile primite de către elevi duc la îmbogăţirea lor spirituală. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ÎN GRĂDINIŢĂ 
 
 

Prof. înv. prescolar: TUDORESCU IONELA 
Grădinița P. P. 38, Timișoara, Jud. Timiș 

 
 
Modernizarea procesului instructive-educativ impune asocierea activităţilor şcolare cu 

activităţile extraşcolare. Astfel, pe de o parte preşcolarii îşi pot manifesta imaginaţia şi creativitatea 
(interpretând roluri la serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, realizând desene interesante şi 
creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi pe de altă parte  cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic. 

În învăţământul preşcolar avem rolul de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 
socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile extracurriculare, 
care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor: de 
exemplu, în cadrul activităţilor din domeniul ştiinte, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce 
copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate 
extraşcolară – vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa ci îmbunătăţii cunoctinţele 
legate de aceste animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţi de învăţare şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor 
primite în cadul activităţii didactice, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului 
liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului.  

În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi organizat, informaţii din 
toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 
competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri.  

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Activităţi care se pot desfășura în grădiniță:  
- organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă;  
- vizionarea unor spectacole de teatru;  
- organizarea unor serbări şi şezători;  
- vizite şi plimbări (prin parcuri, grădinii zoologice, muzee);  
- excursii;  
- activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii 

locale şi a protejării mediului înconjurător;  
- proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădinițe, şcoala, 

primăria, dispensarul, poliţia. 
Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai 

uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe din proprie 
inițiativă.   

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

      MANGRI, F., ELISEI, E., DOROBETI, T., BUCOVALĂ, G., Experienţe didactice şi 
pedagogice de success, Poarta Albă, 2010, pagina 230. 

DUMITRU, G., NOVAC, C., MITRACCHE, A., ILIE, V., Didactica activităţii instructiv-
educative pentru învăţământul preprimar, Craiova, Editura Nova. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Tudori Vasilica, profesor vioară, 
 Liceul de Artă, Sibiu 

 
 

De cele mai multe ori finalitatea studiului nostru instrumental este apariția în public. Așa 
încheiem o etapă de pregătire în desfășurarea activității noastre, în devenirea noastră ca artiști 
interpreți. De aceea orice activitate artistică, în afara orelor de studiu la clasă și individual, devine 
un prilej de afirmare, de autoevaluare, un motor al muncii noastre viitoare. 

Deseori suntem solicitați să căntăm la evenimente unde se realizează un mic program artistic. 
Așa a fost și Conferințele BookLand Evolution, aflate la ediția a VI-a în 4 aprilie 2019, la 
Biblioteca Universității Lucian Blaga, Str Lucian Blaga 2A, Sibiu. La aceste conferințe au loc 
întâlniri cu profesioniști consacrați unde se discută liber despre dezvoltarea personală prin studiu și 
practică. Noi am fost invitați să participăm la programul artistic. 

Sala nu dispune de un pian sau pianină. Deci nu am putut alege piese cu acompaniament de pian 
și a trebuit să apelăm la formula noastră de cvartet de patru viori. Noi nu am mai lucrat cu formația 
de mult timp pentru că am avut alte obiective de pregătit: olimpiada, concursuri, pregătire 
individuală... și nu ne-am putut întâlni să studiem împreună. Am ales să reluăm A Division on a 
Ground de Michel Farinel, lucrare ce am aranjat-o pentru patru viori. Formula noastră era: 

Irina Androniciuc clasa a XII-a – vioara I; 
Andrei Croitoru clasa a IX-a – vioara a II-a; 
Trailović Enea Christian clasa a VIII-a – vioara a III-a; 
Denisa Borbel clasa a X a – vioara a IV-a. 
Andrei nu a putut participa la repetiții și de aceea a trebuit să-l înlocuiesc. 
Am repetat cu o zi înainte și asta a fost! 
Ne-am ales ca ținută :negru. Ar fi fost frumos culori medievale, poate puțin mov, verde.. 
Ziua concertului! La ora precizată de doamna profesoară Teodora Galață, organizatoarea 

momentului artistic, am intrat pe scenă. Sala, nu știu să apreciez câte locuri avea, era jumătate plină. 
Era și ora prânzului, când activitatea se termina și ora mesei.. 

Am început să cântăm! Nu am făcut nici o repetiție în sală (pentru că nu a fost posibil). Până am 
realizat un echilibru al vocilor a trecut expunerea temei. La început nu am auzit ce cântă celalți. Nu 
știam dacă este bine. Ascultând înregistrarea făcută de doamna profesoară de română din Liceul de 
Artă, Sibiu, Camelia Onisie, mi-am dat seama că am realizat un echilibru. Deși am înlocuit vioara a 
II-a, copiii (elevii mei) m-au urmărit în execuție. Piesa fiind frumoasă, a plăcut. Necunăscătorilor 
genului li s-a părut lungă (aproximativ 5 minute).  

După noi a urmat un program de muzică ușoară cu negativ, un moment de canto (vocea umană 
nu poate fi concurată!) și un moment folcloric. În acest context, foarte greu în zilele noastre mai 
putem excela în domeniul muzical cu muzica cultă! 

Însă pentru noi nu a contat. Ne-am bucurat că am fost împreună.  
Am vrut să serbăm mergând la o pizza. Nu a fost posibil, căci fiecare avea un alt program de 

lucru. A rămas pentru vacanță.  
Această ieșire, sub aspect profesional a însemnat un exercițiu de disciplină, corectitudine, 

camaraderie, loialitate și tot ce înseamnă profesionslism artistic. 
Nu am făcut fotografii, filmările sunt pe telefon. Au rămas clipele petrecute împreună, viața 

noastră pusă în slujba VIORII. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  

IN DEZVOLTAREA COPILULUI 
 
 

PROF INV. PRIMAR TUDOSIE ANGHEL CRISTINA 
SCOALA GIMNAZIALA CAPRENI JUD. GORJ 

 
 
Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”  
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 
  
Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învășământ) își are rolul și locul bine 

stabilit în formarea personalității copiilor noștri.  

 

Educația prin activitățile extracurriculare urmarește identificarea și cultivarea corespondenței 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 

contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.  

 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala 

cu viaţa. 

 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   

 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 

Bibliografie: 
 

Cernea, Maria, „Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 
învăţământ”, în  “Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Crăciunescu, Nedelea, „Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului   
primar”, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
Ionescu, M., Chiş, V., „Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
şi autoinstruire”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar Tudurachi Manuela Eugenia –  
Școala  Gimnazială Popricani, Jud. Iași 

 
 
Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 

extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor active participativ, facilitând 
integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate.  

 

Această integrare facilitează la randul ei procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip 
de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele 
propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii 
exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în 
succesul şcolar. 

 

Urmărind formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative pro-active ale copilului, în baza 
aptitudinilor personale individuale, duce spre crearea perspectivelor de educare armonioasă, 
multilaterală a elevului, fapt care dezvoltă şi formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi 
trecerea de la nivelul mediu de educaţie la performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, 
deci, la formarea personalităţii de succes. 

 

Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor de 
realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac 
parte.  

 

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea 
de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în 
sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din 
scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a 
copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului 
în grup. 

 

 În lucrarea intitulată Descoperirea  copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie: ,,Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’  

Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. 
 

Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare presupun educaţie intelectuală, estetică, 
religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. 

 

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă efficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 
diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni 
responsabili, este vitală.  

 

Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei 
scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 
 
 

Educatoare, Tumurug Maricela 
Școala Gimnazială „Emil Racovita”  Onesti 

 
 
Denumirea activităţii:Tradiţii şi obiceiuri româneşti! – ateliere 
Argument:  
Motto: „Spune-mi și o să uit. Arată-mi și poate n-o 
să-mi amintesc. Implică-mă și o să înțeleg” (proverb american) 
 

Educația este un proces al cărui scop esențial este de a ușura o anumită modificare de 
comportament. Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul 
familial. Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară 
a copilului. În acest context, educarea părinților după principii științifice de psihopedagogie devine 
o necesitate. 

 

Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:toate cadrele didactice de la învăţământul primar 
Data desfăşurării:30.03.2018 
Locul desfăşurării: sălile de clasă a claselor primare (structura Cornişa şi structura Zencani) 
Grupul ţintă:elevii din învăţământul primar  
Nr. participanţi:215 
Parteneri implicaţi/invitaţi:  
 

Scop: 
-valorificarea potenţialului de creativitate al elevilor;  
-dezvoltarea mentalităţii privind tradiţiile pascale ale poporului român; 
-crearea unei atitudini pozitive faţă de obiceiurile şi tradiţiile pascale; 
-crearea unor aptitudini care să conducă la cunoaşterea universului tradiţional român prin 

prezentarea unor desene şi felicitări pascale. 
 

Rezultate înregistrate: 
toate clasele din învăţământul primar au desfăşurat activităţi pe tema tradiţiilor şi obiceiurilor 

pascale; 
activităţile au debutat cu discuţii referitoare la tradiţiile şi obiceiurile românilor despre sfânta 

sărbătoare a Învierii Domnului. 
temele abordate au fost diverse şi s-au folosit diverse tehnici de lucru precum: desen, pictură, 

colaj, încondeierea ouălor; 
elevii au realizat diverse lucrări evidenţiind cele două simboluri ale românilor, iepuraşul şi oul 

încondeiat; 
 

Reflecţii/Lecţii învăţate: 
elevii şi-au sporit creativitatea; 
copiii au descoperit informaţii noi despre sfânta sărbătoare; 
conştientizarea de către elevi a importanţei sărbătorii pascale pentru poporul român; 
implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate. 
 
Dovezi: 
fişa de activitate; 
fotografii; 
machete. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

KISGYORGY TUNDE 
 
  
Conceptul de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global de 

învăţământ, care se orientează pe formativ, în detrimentul informativului specific învăţământului de 
tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi (life-long learning) 
sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, 
să contravină educaţiei de tip curricular, ci o completează, făcând-o pentru educabili mai atractivă şi 
mai eficientă.  

Principalii furnizori de activitate extracuriculară în România, sunt palatele și cluburile copiilor, 
care desfășoară activități de timp liber pentru copii și tineri, răspunzând intereselor, aptitudinilor și 
nevoilor acestora.  În acest tip de instituții se dezvoltă cel mai bine dorința copiilor și în special a 
tinerilor adolescenți de « autonomie », de exercitare de responsabilități ; aflați în acelasi mediu de 
vârstă, ei se simt mai bine, manifestându-se liber și îndrăznind mai mult.  

Activităţi extraşcolare valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte 
educative. Activitățile extrașcolare se desfășoară  pe domenii grupate astfel : cultural, artistic, civic,  
tehnic,  aplicativ,  ştiinţific,  sportiv, turistic.   

Activitățile extrașcolare  vin ca altenative în formarea copiilor în funcție de aptitudini, aspirații, 
disponibilități; - prezentând avantajul cultivării sentimentul de siguranță tocmai prin lipsa « lucrului 
impus ». - copilul, simte nevoia să-și aleagă singur una sau mai multe activități, eliminandu-se astfel 
reacția de respingere a actului educațional forțat.  

Activităţile extraşcolare genereaza beneficii si competente ca: dezvoltarea unei atitudini 
proactive; integrarea copiilor într-un colectiv, dezvoltarea experienței și spiritului de echipă; 
creşterea stimei de sine a încrederii în forţele proprii, și dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
stimularea interesului pentru cunoaştere în general; descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi 
aptitudinilor copiilor; dezvoltarea unor atitudini deschise, tolerante, umaniste; dobândirea 
abilităţilor practice în situaţii concrete; capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi, 
îmbunătăţirea relaţiei școală (cadru didactic) -familie-copii; ezvoltarea abilităților de informare și 
utilizarea optimă a mijloacelor moderne de informare;  activităţile extraşcolare – singurele care pot 
reduce rapid diferenţele resimţite de elevii din mediul rural, faţă de cei de la oraş;   

În contextul unor schimbări majore la nivelul comunității, al globalizării, dar și al pieţei forţei 
de muncă, educaţia de bună calitate este o premisă a devenirii personale, dar și al progresului 
societății.  

Reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, 
muncă, talent, presupune implicarea tuturor factorilor sociali: elevi, cadre didactice, parteneri 
educaţionali, părinţi, societate civilă, media şi comunitate. Considerăm că activitățile 
extracurriculare devin un pilon de bază în descoperirea timpurie a talentelor specifice. 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
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activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora 
se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE, UN ALT MOD DE A ÎNVĂȚA 

 
Prof. înv. preșc: Turbatu Luminiţa,  

Grădiniţa cu P. P. Nr. 2 Focşani, Vrancea 
 

           
Activităţile extracurriculare, ca activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 

urmăresc lărgirea şi adâncirea nivelului de cunoştinţe, informaţii al copiilor, îi atrag spre folosirea 
timpului liber în mod util şi plăcut,  îi apropie de viaţa socială, culturală a comunităţii în care 
trăiesc, contribuie la formarea personalităţii în dezvoltare a preşcolarilor. Ele se deosebesc de cele 
curriculare  prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata lor, prin varietatea locaţiilor în 
care se desfăşoară, metodele folosite şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi 
de prietenie dintre copii, educatori, colaboratori. 

Componente educaţionale valoroase şi eficiente în cadrul ofertei educaţionale a grădiniţei 
noastre, activităţile extracurriculare sunt abordare cu deschidere, creativitate şi rigoare de către  
toate cadrele didactice, în funcţie de nivelul fiecărei grupe. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele 
individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele 
create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări 
punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi 
transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de 
dezvoltare holistică a personalităţii. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

În programul zilnic al grădiniţei sunt cuprinse forme speciale de activitate care au ca scop 
destinderea copiilor, crearea bunei lor dispoziţii, fapt ce le dă acestora posibilitatea de a trece cu 
uşurinţă de la o activitate la alta. Aceste activităţii de recreere şi înveselire se desfăşoară în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Aceste activităţi stabilesc la nivelul grupei noi tipuri de relaţii între 
copii, pe de o parte, iar pe de altă parte,între copii şi adulţii participanţi: relaţii de colaborare, de 
prietenie, un climat de încredere şi căldură sufletească ce favorizează comunicarea, o bună 
socializare şi integrare în viaţa socială şi în colectivitate. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de soluţii foarte variate şi 
originale. De aceea şi noi am acordat toată atenţia planificării şi organizării acestor activităţi. Pentru 
a interveni asupra lor cu originalitate, am avut nevoie de o mare disponibilitate spre schimbare, de 
curajul de a face noi şi noi încercări, de a răspunde unor provocări. Am încercat adeseori să găsim 
alternative la unele aspecte ale procesului didactic- uneori prea rigide, să aducem un lus de vitalitate 
în activităţile noastre, iar copilului-un zâmbet în plus. 

Un loc aparte în cadrul activităţilor extracurriculare îl ocupă serbările,realizate cu diverse ocazii. 
Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bucurii, crează bună dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic, desfăşurându-se într-o atmosferă specifică. 
De aceea, serbările tradiţionale pot fi transformate în sărbători ale diferitelor evenimente.  

2238



Ţinând cont de sufletul copilului, de ceea ce  l-ar face fericit cu adevărat, putem concepe detalii 
ale activităţilor şi să înlocuim o serbare pregătită printr-o muncă istovitoare cu una neconvenţională. 
Prezentăm câteva activităţi de acest gen: 

În preajma Crăciunului se poate sărbători sosirea lui Moş Căciun în cadrul unei petreceri în care 
toți copiii se pot costuma în spiriduși. După ce se obţine acordul părinţilor, se stabileşte cu copiii ca 
după terminarea programului să nu se plece acasă, ci să se organizeze o petrecere, la care să 
participe, în aceeaşi costumaţie şi educatoarele. Desigur, nu trebuie să lipsească nici coifurile, 
măscuţele şi suflătorile, pictura pe faţă, şi…Moşul. Copiii vor primi propunerea cu entuziasm şi 
curiozitate. 

Cerând părerea copiilor de la grupa mică despre cum ar vrea să le serbăm pe mamele lor de 8 
Martie, ce le-ar plăcea mamelor lor şi lor înşişi pentru ele,am aflat de la majoritatea că ar vrea ca 
mamele lor să fie frumoase şi să sejoace cu ei. Drept urmare,se poate pregăti o serbare plină de 
surprize atât pentru mame cât şi pentru copii. Din timp, se fotografiază fiecare copil în parte,la 
grădiniţă. Înainte de 8 Martie se pregătesc cu copiii rame pentru fotografii. Apoi, copii vor lucra în 
perechi,fiecare cu mămica lui, pentru a decora rama fotografiei. În ziua de 8 martie copiii vor oferi 
mamelor ramele pregătite împreună însoţite de o urare din suflet. 

Si pentru  că toţi copiii au dorit ca mamele lor să fie frumoase, putem include şi momentul în 
care vor interveni ei înşişi pentru a le face şi mai frumoase, adică fiecare copil să-şi pieptene mama, 
s-o rujeze, s-o aranjeze. Apoi toate mamele vor audia o înregistrare pregătită de educatoare în 
grădiniţă, în care fiecare copil, fără să-şi spună numele, a  adresat o urare mamei sale. Fiecare mamă 
trebuie să recunoască vocea copilului său în care îi spunea ceva din suflet. Apoi, pentru că au 
ghicit,copiii le vor răsplăti cu un cântecel,o poezie o urare. În final, pe un fond muzical 
modern,fiecare mamă va dansa cu copilul ei, vor fi suflete pereche. 

De Ziua Copilului se pot antrena, într-un spectacol, atât copiii cât şi părinţii,fiecare prezentându-
se după dorinţa, aptitudinile, capacităţile lui. Ne putem bucura de «Familia pinguinilor», de 
« Dansul clovnilor », de o reprezentaţie de mimică prezentată de părinţi. 

Vara, cu timpul ei frumos, ne oferă prilejul de a organiza, un program artstic ce se poate fnaliza 
cu un picnic, la care să participe copiii cu familiile lor. Părinţii se vor implica în asigurarea 
transportului şi în pregătirea celor necesare pentru servirea mesei la iarbă verde. 

Până când părinţii pregătesc masa,copiii pot explora locul,să cunoască natura,să-şi satisfacă 
curiozitatea. Nu trebuie să lipsească jocurile hazlii, la care participă deopotrivă părinţi şi copiii: 
sărituri cu sacul, mers în echilibru având în mâini pahare cu apă sau în gură-o lingură cu o minge de 
ping-pong; jocuri de tracţiune cu sfoara; jocuri de întreceri sportive între echipe. 

Emoţiile şi bucuriile trăite cu prilejul acestei experienţe îi relaxează pe copiii şi contribuie la 
închegarea colectivului, la întărirea relaţiilor de prietenie între ei. Această experienţă este benefică 
şi pentru părinţi care văd cum se comportă copiii lor în colectivitate, cum participă la acţiunile 
comune, pot aprecia rezistenţa copiiilor la efort, reacţiile lor la nou şi la necunoscut, şi mai ales, 
petrec momente plăcute cu copiii lor. 

La grupele de copiii de 2-3 ani, care sunt prea mici pentru a pregăti ei înşişi un spectacol,se pot 
solicita părinţii să participe în calitate de actori la o serbare pentru copiii lor, de 1 iunie.  

Părinţii se costumează, învaţă cântece poezii şi roluri pe care le prezintă în faţa copiilor. Micuţii 
participă în calitate de spectatori, aplaudă se bucură din suflet  că au putut fi împreună cu părinţii lor 
şi grădiniţa la un loc, în momente de fericire. 

Toate aceste experienţe oferă satisfacţii uriaşe şi contribuie într-o  mare măsură la destinderea 
copiilor în mediul grădiniţei, la realizarea unei atmosfere relaxante şi constructive între grădiniţă şi 
familie, ceea ce-i determină şi pe copiii să vină cu plăcere la grădiniţă şi să se manifeste fără 
inhibiţii şi timidităţi; ei învaţă ce mult înseamnă dragostea, căldura sufletească, înţelegerea, 
respectul şi toleranţa, lucruri deosebit de importante pentru această primă experienţă în afara 
familiei. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  
ÎN CONTEXTUL NOILOR EDUCAȚII 

 

 
Prof. Mihaela TURCU 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca 
 
 
„A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 

expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 
(Comenius) 

 
Formal-nonformal-informal, extracurricular/extrașcolar, învățare experiențială, noile tehnologii 

ale informării și comunicării, noile educații... sunt termeni specifici ce definesc un învățământ 
modern, adaptat evoluției societății și cerințelor de a forma tineri autonomi, reflexivi, capabili să 
învețe pe tot parcursul vieții.  

Chiar dacă mai greu, și învățământul românesc a reușit în foarte mare măsură să echilibreze 
raportul dintre activitățile de învățare desfășurate strict în mediul școlar (sala de clasă) și cele 
derulate în afara unității școlare, înțelegând astfel importanța celor din urmă, complementaritatea 
formal-nonformal și rolul formativ al tuturor experiențelor de învățare pe care activitățile 
extracurriculare le pot oferi.  

Indiferent de forma pe care o iau sau de domeniul în care se încadrează (educație ecologică,  
pentru pace, democrație și cetățenie activă, financiar-economică, comunicare și mass-media,  pentru 
sănătate, timp liber, interculturalitate etc.)1, noile educații formează competențe și atitudini ce 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a educabilului, la creșterea stimei de sine și, în final, la 
integrare optimă în societate.  

Ele împlinesc anumite nevoi pe care orele de curs nu le pot atinge în totalitate, responsabilizează 
elevii, formează comportamente dezirabile, dezvoltă capacitatea acestora de a lua decizii care să 
influențeze pozitiv raportul cu ceilalți, îi învață să facă față avalanșei de informații care vin pe toate 
căile posibile și să discearnă valoarea de nonvaloare, să accepte pluralismul cultural, dar și să știe 
să-și afirme propria identitate culturală. 

De altfel, învățământul secolului nostru nu se mai limitează la informații, ci urmărește ca elevii 
să știe ei înșiși cum să învețe (cum să facă transferul de la teorie în viața reală), ce să facă apoi cu 
ceea ce au învățat pentru a se adapta în permanență la schimbare și în ce mod să relaționeze cu 
ceilalți, să-i accepte și să-i înțeleagă.  

Evident că nu doar elevii se confruntă cu aceste schimbări, ci și cadrele didactice, impactul fiind 
probabil mult mai mare asupra lor: ieșire din rutină (un spirit conservatorist inexplicabil), 
creativitate, strategii inovative, proiecte și programe inter/transdisciplinare în parteneriat, școală 
după școală, spații neconvenționale pentru derularea activităților, deschidere, mijloace și resurse 
multiple.  

Activitățile din săptămâna Școala Altfel, vizitele la muzee și galerii de artă, excursiile din țară și 
străinătate, drumețiile de week-end, participările la evenimente și competiții sportive ca spectatori, 
vizionările de filme din cadrul TIFF, spectacole de operă sau teatru, participarea la Zilele porților 
                                                 
1 G.Văideanu în lucrarea Educaţia la frontiera dintre milenii  [p.65-66] amintește de: 
Educaţia relativă la mediu sau educaţia ecologică; 
Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare; 
Educaţia pentru tehnologie şi progres; 
Educaţia faţă de mass-media; 
Educaţia în materie de populaţie sau demografică; 
Educaţia pentru pace şi cooperare; 
Educaţia pentru democraţie; 
Educaţia sanitară modernă 
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deschise și la evenimente din viața comunității (ecologie, voluntariat, sănătate, sport, mișcare etc.), 
ieșirile în aer liber cu părinții și bunicii sau miile de activități cultural-artistice din oraș derulate în 
parteneriat cu asociații și ONG-uri sunt câteva variante de activități extrașcolare ce se pot oferi 
elevilor ca alternative de învățare într-un mod plăcut, recreativ, care pot deschide calea spre o 
învățare durabilă. 

Se poate spune, așadar, că activitățile extrașcolare sunt o parte extrem de importantă a educației 
în secolul XXI, că aduc un plus de calitate printr-un management participativ specific (sunt 
implicați elevii, părinții și comunitatea) și reprezintă o materializare a abordării educaționale  
diferențiate și incluzive, ca deziderat al unui învățământ modern, aliniat la standarde europene.  
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IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE   

ÎN ,,ŞCOALA  ALTFEL” 
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Colegiul Naţional ,,George Coşbuc”, Cluj- Napoca 

 
 
Societatea contemporană, prin dinamica accelerată a schimbărilor structurale şi profunzimea 

acestora, ridică în permanenţă noi sarcini cărora educaţia trebuie să le facă faţă. Analiza devenirii 
istorice a umanităţii relevă faptul că există tendinţa stabilirii unei corelaţii tot mai strânse între 
calitatea demersului educaţional şi progresul social, economic şi cultural al omenirii, fapt ce impune 
adaptarea activităţilor instructiv- educative, atât la solicitările de moment, cât şi la cele de 
perspectivă ale societăţii.În încercarea de a face faţă provocărilor lumii contemporane, realitatea 
educaţională se restructurează într-un amplu proces ce vizează asigurarea unui echilibru între 
dimensiunea informativă şi cea formativă, între tiparele clasice ale educaţiei şi ,, noile educaţii”. 

Modelarea, formarea, educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului.În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care pregăteşte copilul 
pentru dezvoltarea de sine, de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
acestuia.În acest cadru, şcolii îi revine misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect psiho- intelectual, 
fizic şi socio- afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracuriculare. Educaţia prin activităţile extraşcolare îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 
personalităţii copiilor, urmărind identificarea şi cultivarea corespondenţei optime între aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în 
diferite domenii. 

Omul se schimbă zi de zi. Îl modifică mediul în care trăieşte, experienţa acumulată, trăirile pe 
care le încearcă, succesul sau insuccesul. Viaţa dovedeşte că o educaţie bună şi sănătoasă, cât şi 
capacitatea de a te comporta cu oamenii, asigură jumătate din succes. 

De-a lungul vremii, s-au alcătuit destule ,,coduri de maniere elegante”, care au devenit colecţii 
de gesturi formale, multe dintre ele condamnate de scurgerea vremii şi de schimbarea relaţiilor 
umane la un formalism inutil, desuet. 

Şi totuşi, politeţea e necesară în toate ceasurile vieţii noastre.Ea trebuie să vină, în primul rând 
dinlăuntrul nostru, pentru a avea drept de manifestare exterioară. 

Politeţea e necesară la toate orele zilei. Acele ore care sunt ale legăturilor noastre multiple şi 
complexe cu semenii, cu părinţii, colegii şi chiar cu necunoscuţii pe care-i întâlnim în calea noastră. 
Toate aceste relaţii se cer desăvârşite în cadrul unor norme de bună comportare, singurele care pot 
asigura dorita armonie şi râvnitul echilibru al existenţei noastre. 

Constat, cu amărăciune, interesul scăzut manifestat, în ultimul timp, de elevi, pentru regulile 
politeţii, pentru formele de exprimare ale bunei cuviinţe. Alterarea vizibilă a  relaţiilor dintre 
aceştia, dintre părinţi şi copii, m-au determinat să caut soluţii pentru schimbare. 

Şcoala Altfel, derulată sub egida ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, permite organizarea de 
activităţi extraşcolare diverse, ce pot fi centrate pe diverse obiective. Activităţile extraşcolare au cel 
mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului 
copiilor.  

Am ales activităţile din săptămâna de Şcoală Altfel ţinând seamă de sugestiile elevilor, având 
drept ancore: recunoştinţa, respectul, prietenia, cooperarea în cadrul echipei, spiritul de fair- play. 

Activităţile au imprimat copiilor un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiilor, au 
declanşat anumite sentimente. 
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La pas prin oraşul nostru a presupus vizitarea unor obiective turistice din oraş, recunoaşterea 
altora. De asemenea, elevii au avut contextul favorabil pentru a pune în practică normele unui 
comportament civilizat. 

Cu mască, fără mască a fost activitatea care i-a familiarizat pe elevi cu noţiunea de carnaval, cu 
imagini ale marilor carnavaluri ale lumii. Din materiale reciclabile, aceştia şi-au creat costume. Au 
improvizat scurte scenete atât în limba română, cât şi în germană. 

Prietenele noastre, jucăriile ne-au fost alături în cadrul unei activităţi deosebite. Învăţăm despre 
LEGO ŞI LOL, ne jucăm şi creăm şcoala visurilor noastre. Creativitatea elevilor, sugestiile acestora 
pentru organizarea spaţiilor şcolare( în contextul în care şcoala noastră e într-un proces de reparaţie) 
au fost impresionante. 

Atelierul gastronomic a dat posibilitatea elevilor ca, lucrând în echipă, să prepare un desert. 
Bucuria de a prepara, de a servi , prietenia au însufleţit această zi. 

Vizionarea filmului Mary Poppins revine a întărit mesajele: ,,iubirea învinge”, ,,nu plânge, poţi 
s-o iei de la capăt!”, mesaje pozitive care au încheiat o săptămână cu impact emoţional deosebit. 

Câteva impresii ale elevilor mei: 
,,Consider că excursia prin oraş m-a ajutat să îmi cunosc mai bine oraşul şi să mă port civilizat 

în public.”( R.D) 
,,Lecţia învăţată e că poţi să îţi faci costume din materiale reciclabile. Nu întotdeauna trebuie să 

cumperi costume, ci le poţi şi face. Eu cred că cele făcute de noi sunt mai frumoase.” 
,,Eu consider că ziua jucăriilor a fost deosebită deoarece fiecare copil şi-a folosit imaginaţia şi 

am fost creativi. A fost o experienţă de neuitat! A fost prima dată când am construit o şcoală din 
L.O.L.”( H.A.) 

,,A fost o zi frumoasă, iar eu am fost bucuroasă că, împreună cu echipa, am făcut un desert 
deosebit.”(F.A) 

Mi-aş dori să mai particip la astfel de activităţi! 
Copiii străluciţi şi elevii fascinanţi pe care ni-i dorim nu sunt cei care se poartă întotdeauna 

frumos, care nu greşesc, care nu plâng, care nu se poticnesc niciodată. Sunt cei care învaţă să-şi 
dezvolte conştiinţa critică, să-şi prelucreze greşelile,să construiască toleranţa, să-şi recunoască 
conflictele. Sunt cei care plâng atunci când e nevoie.Şi mai presus de orice, sunt cei care-şi dau o 
nouă şansă, lor şi celorlalţi. 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TH. AMAN”, C-LUNG 
  
 
Activităţile  desfăşurate în Săptămâna  Altfel  urmăresc  implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor 

didactice în activităţi care să  răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în 
valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimularea  participării lor la acţiuni 
variate, în contexte nonformale. 

Pe parcursul acestui an şcolar, am derulat împreună cu elevii mei de clasa a IV-a  proiectul de 
documentare ,,PAS  CU PAS  PRIN CÂMPULUNG”, un proiect  interesant şi drag nouă. În cadrul 
orelor de istorie, geografie şi educatie civică, elevii au  asimilat noi informaţii legate de comunitatea 
locală, rolul acesteia  de-a lungul timpului, surse istorice, locuri pline de istorie, domnitori şi 
personalităţi, evenimente din trecut, organizare administrativă, relief. Au înţeles  cât de important 
este că suntem români, că trăim într-o ţară frumoasă şi bogată, dar şi cât de mare a fost preţul  plătit  
de strămoşii noştri de- a lungul istoriei noastre atât de zbuciumate. 

În manualul de limba română elevii au întâlnit noţiunea de ,,proiect de documentare”. Cum 
puteau să  înţeleagă mai uşor ce înseamnă? Am considerat că prin implicarea lor şi a părinţilor într-
un  proiect cu o temă cunoscută,  vor înţelege mai uşor noţiunile legate de istoria şi  geografia 
locului natal. Proiectul  s-a desfăşurat pe parcursul  acestui an şcolar şi s-a  încheiat  în  Săptămâna 
Altfel. 

La orele de istorie, elevii au realizat fişe cu monumente şi locuri pline de istorie din oraşul  
nostru: Castrul Jidova, Mănăstirea Negru-Vodă, Mausoleul Mateiaş biserici, statui, muzee, clădiri 
vechi, etc. Au făcut un album cu ilustrate vechi  ce înfăţişau locuri din Cămpulung. Au căutat  surse 
de informare şi au redactat texte sau compuneri în care şi-au exprimat părerea faţă de un eveniment 
petrecut în istoria noastră locală: viaţa şi organizarea romanilor în Castrul Roman Jidova, luptele 
purtate de soldaţii români în zona Muscel, cum cinstim astăzi memoria stămoşilor care au luptat 
pentru unitate şi independenţă, etc. Au fost fascinaţI  cănd au aflat că aici îşi are originea  primul 
document cunoscut  în limba română, Scrisoarea lui Neacşu, care dateză din anul  1 300 şi că oraşul  
nostru este cunoscut drept prima reşedinţă domnească din Ţara Românească.  

La orele de geografie au desenat o hartă a oraşului, au marcat pe hartă principalele instituţii  
care au rol să coordoneze viaţa locuitorilor din zona noastră. Au făcut  din materiale reciclabile 
machete cu cartierul în care locuiesc, cu diversitatea  formelor de relief din zona Muscel. 

Trei  activităţi din Sătăpmâna  Altfel au încheiat acest proiect şi au completat  portofoliul  şi  
albumul  cu imagini din prezentul  oraşului nostru. Deşi ar părea lipsit de viitor, bătrânul oraş 
Câmpulung, le-a oferit copiilor mei  momente  de neuitat. Am  vizitat împreună fabrica de pâine din 
cartierul  Vişoi  şi au înţeles  cât de greu şi de lung este drumul pâinii noastre cea de toate zilele.  

O altă activitate în care elevii  s-au implicat emoţional a fost când am mers la pas prin 
Câmpulubg. Au descoperit  locuri pline de istorie, statui cu oameni de seamă, clădiri istorice, cruci 
de piatră cu inscripţii vechi… au  simţit cum merg prin istoria oraşului nostru. Au plantat pomişori 
în curtea şcolii  şi au fost încântaţi când au realizat faptul  că vor creşte împreună cu ei. Elevii mei 
au încheiat acest proiect cu multe speranţe în suflet pentru comunitatea  noastră, pentru  viitorul lor. 

Nu în ultimul rând, elevii mei au înţeles cât de importantă a fost şi  este apartenenţa creştin-
ortodoxă a muscelenilor. Oamenii locului au ridicat biserici, au respectat  frumuseţea locurilor 
dăruite de Dumnezeu şi au avut curajul şi răbdarea să înfrunte vremuri mai bune sau mai rele.  

Prin  intermediul  activităţilor extraşcolare  urmăresc  promovarea  valorilor cultural-educative, 
stimularea creativităţii, creşterea  calităţii educaţiei  oferită elevilor. 
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STAREA DE POEZIE 
 
 

Prof. Daniela Tutunaru 
 

 
 
Suntem dependenţi de comunicare, fugim de singurătate şi ne  împlinim nevoia de confesiune 

simulând prezenţa celorlalţi cu ajutorul diverselor mijloace: telefon, internet, televizor. Literatura nu 
mai reprezintă pentru mulţi un loc de salvare tocmai pentru că ea solicită capacitate de transpunere 
şi curajul de a te aventura singur într-o lume fictivă care se deschide numai pentru tine. Or, acest 
moment de singurătate pentru mulţi este inconfortabil, mai ales atunci când realitatea oferă 
mijloacele de suplinire a prezenţei celorlalţi.  

Cred că întorcându-ne mai mult spre noi înşine, putem găsi punțile de comunicare cu ceilalți. 
Cred că teama de singurătate este unul dintre motivele care ne îndepărtează de literatură. De aceea, 
pentru profesorii de română literatura devine o cetate din ce în ce mai greu de apărat. Satisfacţia 
este cu atât mai mare când descoperim copii talentaţi, pentru care ficţiunea este o prelungire 
necesară a realităţii, ca un univers amniotic sigur şi protector. Roman Ancuţa, elevă în clasa a VIII-
a A, la Colegiul Naţional Traian, simte poezia ca şi cum ar face parte din fiinţa sa. Prima 
recunoaştere a darului său este în 2017: premiul I la etapa judeţeană a concursului naţional de 
creaţie Tinere Condeie și premiul I la concursul național Ion Creangă. În 2018, din nou premiul I la 
concursul Tinere Condeie, etapa județeană și mențiune la etapa națională, precum și premiul I la 
simpozionul internațional  Literatura și celelalte arte, organizat de Colegiul Național Iași. 

Volumul Îngheață-mi soarele conține primele 26 de poezii compuse de Anca în clasele a VI-a și 
a VII-a; de altfel se observă foarte ușor trecerea spre alte zone de interes, modificarea stilului și 
îmbunătățirea expresiei de la un an la altul, de la o lună la alta. Textele sunt grupate conform 
temelor principale în 6 părți: Timpul, Tăcerea, Căutări, Iubirea, Definiții lirice, Transpuneri, dar 
întregul volum se situează, așa cum era de așteptat, sub semnul unei suprateme, jocul. 

Autoarea se află la vârsta când jocul este principala preocupare și de aceea imaginația, talentul 
și creativitatea copilului nu cunosc limite. Rezultatul este surprinzător și derutant, deoarece poeta se 
transpune cu mare ușurință în cele mai neașteptate ipostaze: dezamăgitul, îndrăgostitul, pesimistul, 
căutătorul, revoltatul, însinguratul. Desigur, sursa de inspirație trebuie căutată în paginile cărților 
citite, în zona secvențelor de realitate care i s-au dezvăluit și care, bineînțeles, au fost filtrate și 
esențializate cu ajutorul unei inteligențe peste media vârstei.  

Cu o naturalețe proprie numai copiilor și poeților, Anca atinge teme care i-au frământat de 
secole pe marii artiști și filosofi și, cu aceeași intuiție străină omului obișnuit, alege metafora drept 
cale de acces la cunoaștere. Acolo unde rațiunea nu poate oferi un răspuns, metafora ne ajută să 
atingem misterele care ne înconjoară. Lucian Blaga numea omul „un animal metaforizant” tocmai 
datorită acestei posibilități unice de a accede la cunoaștere prin intermediul metaforei. Astfel, 
înfățișată într-un mod metaforic, confruntarea cu timpul este inevitabilă, dureroasă și  lasă urme 
definitive: „Tot cu degetele tremurându-mi / Număr cum sfâşiat de timp eu sunt.” (Orologiul fără 
ore) Repercusiunea acestei întâlniri cruciale este întoarcerea decisivă către sine, către minte și 
suflet: „Acum, mă găsesc îmbrăţişând negura, / Negura sufletului”, „Tot la fel de închisă, ca şi 
mintea mea.” Regretul căutării este tardiv, pentru că efectele marii întâlniri sunt iremediabile: „Cine 
m-a pus? / Să mă pierd, să mă îndepărtez.../ Ajung, în ore înotând, / Tot un om şters.” S-a șters un 
capitol din viața sa, s-a deschis o poartă către cunoaștere, dar s-au pierdut ingenuitatea și 
seninătatea, lejeritatea vieții fără frământări. 

Dacă trecem de specificul neobișnuit al temelor, observăm o mare capacitate de transpunere, 
care merge până la pierderea identității, asumarea unei personalități diferite, străine, a unor emoții 
necunoscute și identificarea cu acestea: „Dar îi explicai / Pentru o ultimă oară  / Că-i simt jocul, Că-
i simt frustrarea.” (Tăcerea și regulile sale zgomotoase).  
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Emoțiile sunt analizate cu luciditate: „Mă îndrăgostesc de propria-mi supărare. /Și-mi cade 
capul pe pernă, /Și-mi gâdilă spinarea un fior, / Somnul nu mai este somn” (Extenuat) și se propun 
chiar soluții: „Găsește-ți liniștea în inima mea.” (Atingerea tăcerii). Poate fi un simplu exercițiu de 
imaginație, la fel cum poate fi și urmarea unei stări poetice proprii, inexprimabile. 

Întregul grupaj „Tăcerea” surprinde prin maniera ingenioasă de a descrie revolta unui suflet care 
se simte încătușat și care parcă ar vrea să evadeze într-un mod expresionist din propriul trup ce îl 
ține captiv. Tânăra poetă trăiește rând pe rând angoasa, apropierea sufletească, despărțirea, trădarea 
și dezamăgirea, surprinzând prin simplitate și capacitatea de exprimare a unor emoții puternice. 

Contradicțiile sufletului care nu se regăsește în trupul unui adolescent sunt bine redate în poezia 
Taci, suflet! Trecerea spre altă vârstă, transformările aferente, sunt resimțite cu intensitate, cu 
regret, lucid și problematizant. Se dă o luptă între trup și suflet, acesta din urmă se simte captiv și nu 
se poate obișnui cu noul înveliș. Este emoționantă apropierea de suflet, atenția acordată acestuia, 
aspect care demonstrează o reală superioritate a ființei poetice. Pe de altă parte corpul este „casa 
blestemată” în poezia Epilog și lui i se datorează toată gama trăirilor negative: tristețe, teamă, 
anxietate, sfâșiere interioară. Același text prezintă elemente evidente de artă poetică: „Poeziile mele 
/ Fură mici capitole. /Așa, pline de sentimente /Totuși, lipsite de viață.”  Și cine ar putea defini cel 
mai bine specificul artei sale, dacă nu poetul însuși? O definiție scurtă și delicată a poemelor le 
prezintă ca „mici capitole”, secvențe dintr-o existență aflată la început, încărcate afectiv, dar lipsite 
de viață pentru cel care caută cu mintea un sens pe care doar sufletul îl poate cuprinde. 

Înțelegerea celui mai puternic sentiment, iubirea, este uimitoare, iar ipostazele din care este 
privit acesta surprind prin maturitatea gândului, prin delicatețe și atenta observare a experiențelor 
reale sau fictive, prin implicare până la identificare cu eroii poveștilor de iubire și cu sentimentele 
acestora. Doar sufletul sensibil al poetului se poate transpune cu atâta ușurință în cele mai 
surprinzătoare ipostaze, probabil provocatoare datorită neputinței de a le explica rațional: „Acum 
scriu „dragoste”, /Scriu ce presupun că e. /Scriu presupuneri peste presupuneri.”( Om)  

Îndrăgostitul și poetul au în comun accentuarea simțurilor, sentimentul comuniunii cu universul, 
depășirea spațiului material și proiectarea în imaginar, poate tocmai de aceea transpunerea în 
această ipostază este firească și ușoară. Este unică și emoționantă această înțelegere intuitivă a 
iubirii, face sufletul să vibreze, ridică semne de întrebare și oferă definiții originale și exacte: „Nu 
ești norul de pe cer ,/Ești cerul într-un singur nor. /Nu ești un țipăt în întuneric, /Ești întregul 
întuneric într-un singur țipăt.” ( Tu) 

Chiar dacă este la începuturile activității ei literare, Anca Roman se prezintă încă de la primele 
versuri ca poetă în adevăratul sens al cuvântului și surprinde atât prin originalitatea limbajului, cât și 
prin mărturisirea emoțiilor și a stărilor pe care le trăiește și pe care încearcă să le înțeleagă. Îmi 
doresc ca acest volum să fie primul dintr-o serie de cărți care să ne surprindă mintea și să ne bucure 
sufletul. 
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Școala Gimnazială Racovița, jud. Sibiu 
 
          
Activităţile extrașcolare  au  un rol important în  procesul educațional oferindu-le elevilor un alt 

mod de asimilare  a informaţiilor,  si în acelasi timp, un alt mod de afirmare a personalității acestora  
si de dezvoltare a relațiilor dintre elevi. Prin intermediul acestor activități elevii sunt încurajați să 
participle alături de colegii lor la prezentarea unor  serbări organizate cu diferite ocazii (1 
Decembrie - Ziua Unirii,  Srbarea de Crăciun, 8 Martie- Ziua Mamei si alte serbări scolare), la 
realizarea unor proiecte, drumeții, excursii, vizite, activități de voluntariat, vizionare de spectacole, 
etc. Aceste activități  pot fi desfășurate sub formș de  activităţi indepenente  sau  activităţi de grup, 
ambele forme fiind organizate de către cadrele didactice.  

Așa cum am menționat mai sus, activitățile extrașcolare pot lua  forme variate, toate având ca 
scop învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care 
pot cuprinde domenii și arii vaste, elevii își pot dezvolta personalitatea, anumite competențe și 
abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase care pot  contribui la integrarea  lor în societate.  

De fapt, scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, precum și valorificarea talentelor personale  ale elevilor. Ele implică în mod direct 
copilul prin personalitatea sa şi nu neapărat, prin produsul realizat de acesta, deoarece nu toate 
activitățle pretind realizarea unui produs, ci lucrul cel mai important este participarea tuturor 
elevilor la aceste activități.  

Rezultatele pe care le obţin la aceste activităţi generează în sufletul elevilor sentimente: de 
bucurie si mulțumire sufletească. 

Printre activitățile  extrașcolare la care am participat alături de elevii mei în acest an școlar, se 
pot enumera: activități de voluntariat, serbări organizate cu diferite ocazii: (1 Decembrie – Ziua 
Unirii ,,Serbarea Iernii - cu ocazia sărbătorilor de iarnă,  Cenaclu literar –Dor de Eminescu -dedicat 
zilei marelui  nostru poet Mihai Eminescu, vizionare de spectacole de teatru, concursuri, expozitii 
de mărțisoare, Serbarea de Ziua Mamei, excursie la Grădina Zoologică din Sibiu, etc.  

Activitățile desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice, 
cultivarea dragostei si a respectului față de eroi sau poeți ai neamului nostru, admirația frumusetilor 
naturii din zonă, dar şi în stimularea potenţialului creativ, descoperirea talentului si afirmarea 
personalității elevilor. 

Modernizarea şi perfecţionarea contină a procesului educațional impun îmbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extrașcolare ce au numeroase valenţe formative și educative în același timp.  

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă deoarece realizarea lor se face şi din punct 
de vedere interdisciplinar si au o valoare formativă deoarece ele contribuie la orientarea elevilor 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind astfel la stimularea încrederii în 
sine.  

În concluzie, activitățile extraşcolare sunt activități frumoase care înnobilează sufletele copiiilor, 
aduc bucurie și relaxare, ele fiind totodată un mijloc plăcut de  petrecere a timpului liber.   

                                
BIBLIOGRAFIE:  
 

1) Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998,-  Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea 
procesului de învătământ, Editura Discipol 
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2) Revista învăţământ primar nr. 1 din 2002,-  Activitățile extrașcolare- primul pas în formarea 
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ANEXA – fotografii de la câteva dintre activitățile la care am participat cu elevii  
 
            ZIUA  UNIRII                                CENACLU LITERAR- DOR DE EMINESCU 

 
              VOLUNTARIAT                                                SERBARE DE CRĂCIUN 

 
          

 
 

                       EXCURSIE  LA SIBIU               CONCURS DE AFIȘE ȘI SEMNE DE CARTE 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Profesor ciclu primar: Țendea Maria 
Liceul Teoretic Teiuș, Județul Alba 

 
 

Educația în afara procesului de învățământ (educația extrașcolară) ajută  la o integrare socială 
cât mai ușoară, ajută la completarea procesului de învățare. Prin caracterul lor atractiv, activitățile 
extrașcolare ajută copiii să participe  într-o atmosferă  relaxantă, cu însuflețire și dăruire împletindu-
se astfel utilul cu plăcutul. 

Prin activitățile extrașcolare se antrenează copiii în activități variate și bogate, cu o structură 
aparte diferită de clasica metodă de predare-învățare. Sunt nenumărate activități extrașcolare ce se 
pot desfășura: taberele, drumețiile, excursiile, serbările școlare, șezătorile, vizitele la grădinile 
botanice sau zoologice, la muzee etc. 

În perioada 1-6 august 2016 am participat la o tabără în județul Alba, la Arieșeni cu elevi care 
au învățat bine și fac parte din familii defavorizate, unde toți elevii și-au îmbogățit orizontul de 
cunoaștere prin drumeții în împrejurimile locului și vizitarea Peșterii Scărișoara, unde s-au minunat 
de frumusețile naturii din acest loc. 

În anul 2017 am avut un parteneriat cu Școala Mihai Eminescu din Cluj- Napoca în care copiii 
cu dizabilități au putut să participe la unele activități de creație cu referire la natură, folosind colaj 
sau desen au obținut astfel diplome și distincții, lucru ce i-a bucurat. 

În fiecare an calendaristic cu ocazia Crăciunului organizez diferite activității care să ne 
amintească de Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Cristos. Cu ocazia Crăciunului 2018 am făcut o 
șezătoare în  care am evidențiat Nașterea Domnului prin cântece, poezii, în care se spunea cum se 
pregătesc unii români de Crăciun, ca și în vechime (casa curată, mâncare aleasă ), s-a amintit despre 
torsul lânii sau țesutul la război. Îmbrăcați în costum popular copiii au fost minunați! 

Cu ocazia zilei ceferistului, în incinta gării Teiuș (nod de cale ferată), în fiecare an se aduce 
elogiul muncii ceferistului prin cântece și poezii, și mici școlari învață despre diferitele profesii 
posibile la căile ferate: mecanic, impiegat, acar, șef de tren, conductor, șef de gară, șef de manevră, 
lăcătuș de revizie etc. 

Cât de des posibil, cu fiecare generație de elevi merg la grădini botanice sau zoologice. Cu 
aceste ocazii elevii se familiarizează cu plante rare, pe cale de dispariție sau plante aduse din alte 
țări. Grădinile zoologice stârnesc curiozitatea elevilor cu referire la animalele pe care le vedem rar 
în țara noastră  sau se află în zone depărtate ale lumii. 

Teatrul de păpuși este o altă activitate extrașcolară ce aduce în fața elevilor povești atractive, 
dragi lor, dar și adulților. Capra cu trei iezi, Punguța cu doi bani, sunt doar două din poveștiile ce le 
bucură copilăria. 

Ziua copilului, ziua femeii, ziua națională a României sau ziua aniversară Mihai Eminescu sunt 
alte indicii despre activitățile extrașcolare pe care le organizez în fiecare an cu ocazia acestor 
evenimente. 

În toate aceste activități am îndrumat copiii să dobândească o gândire independentă, tolerantă 
față de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme  noi și de a găsi modul de realizare a lor și 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Am încercat să aduc în atenția copiilor tipuri de activități extrașcolare care să le stârnească 
interesul, curiozitatea, imaginația și dorința de a participa necondiționat la desfășurarea acestora. 
Am încercat să dăm o notă relaxantă, vioaie tuturor activităților. 
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Activități extrașcolare folosind comunitatea școlilor din Europa - eTwinning 

 
 

Prof. Codruța Elena Țenea,  
Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 
 
eTwinning oferă elevilor și profesorilor din țările europene posibilitatea de a comunica, 

colabora, derula proiecte, schimba informații, lega prietenii. eTwinning promovează colaborarea 
şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, 
instrumente de lucru şi servicii şcolilor. 

Lansat în 2005 drept componenta fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, 
eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+,  Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret 
și Sport, din 2014. 

TwinSpace este locul în care prinde viață magia eTwinning: o platformă sigură, vizibilă doar 
profesorilor care participă la un proiect. Există posibilitatea de a invita și elevii în TwinSpace, care 
au astfel șansa să-i cunoască pe colegii din școlile partenere și să colaboreze cu ei. 

etwinning.net 
În anul școlar 2018-2019, Colegiul Energetic derulează 2 proiecte eTwinning: 
HAMLET: A Cultural Heritage Project 
The financial literacy - a path to sustainability 
Elevii realizează materiale online și le încarcă pe platformă, dar au și posibilitatea să comunice 

cu colegi din alte țări europene. 
 

 
 

Activitățile se desfășoară atât la școală, cât și în timpul liber. Elevii și profesorii au organizat 
webinare prin care au comunicat direct în limba engleză. 

În timpul liber, elevii folosesc chat-ul și astfel s-au legat prietenii durabile. 
Colegiul Energetic are deja o tradiție în derularea proiectelor eTwinning. Până în prezent, 

proiectele au primit dopuă diplome Quality Label și două diplome European Label. De asemenea, în 
anul școlar 2018-2019, proiectul Learning platform a primit premiul II național la categoria 
eTwinning și Erasmus+. 

Din anul școlar 2019-2020, Colegiul Energetic, Ramnicu Vâlcea este certificat Școală 
eTwinning. 

Dragi elevi, alăturați-vă și voi marii comunități online eTwinning. Veți întâlni colegi de la alte 
școli din Europa, veți învăța lucruri noi, veți descoperi noi intrumente și metode de lucru, vă veți 
perfecționa limba engleză și competențele TIC. De asemenea, împreună cu profesorii, puteți 
organiza întâlniri online cu colegii participanți în proiecte sau puteți organiza evenimente online. 
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PRIETENIE, PRIETENIE 
Proiect de parteneriat educaţional 

 
 

PIP. ȚEPEȘ - CIUCAN LIVIA-MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BICAZU ARDELEAN 

 
 

Motto: „Copilăria este suvoiul de apă care izvorăşte limpede şi curat din adâncurile fiinţei şi la 
care omenirea aleargă  fără încetare să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, 
de frumuseţe, de perfecţiune,,.  Francesco Orestano      

      
ARGUMENT 
 

Cu toţii ne amintim cu plăcere şi cu nostalgie de copilărie... 
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a 

candorii. Jocul şi joaca sunt elemente caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, reprezentând o 
modalitate prin care copiii pot descoperi lumea înconjurătoare şi totodată minunatele lucruri pe care 
copilăria le poate oferi.  

Aceste elemente se află într-o legătură foarte strânsă: prin joc, copiii descoperă lumea, iar adulţii 
se întorc la perioada copilăriei, redescoperind acea vârsta a inocenţei. Datorită acestui lucru jocul a 
devenit adiacent unei alte teme şi anume copilaria. Ea este cea care ne trezeşte la viaţă, cea care ne 
înconjoară cu dragoste, care îi aduce pe maturi în jocul nevinovat al copiilor, îi face să se prindă în 
hora minunată şi inocentă ce înconjoară planeta. 

Copilăria nu ne-o poate lua nimeni şi oricând ne putem întoarce la amintirile ce stau prăfuite în 
sufletele noastre, atunci când simţim că totul se depărtează de noi, când suntem vlăguiţi de tot ce ne 
înconjoară. De aceea copiii trebuie să reînveţe să trăiască momentele unice ale copilăriei astfel încât 
să îşi amintească cu drag de ele.  

SCOPUL PROIECTULUI 
- constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul părţilor 

implicate:  cadre didactice, elevi, părinţi; 
- stimularea creativităţii literare, plastice, transdisciplinare; 
- încurajarea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni; 
OBIECTIVE 
- ocuparea timpului liber cu activităţi de tip recreativ, informativ, competiţional, menite să 

valorifice disponibilităţile şi abilităţile elevilor în diverse domenii; 
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
- promovarea dialogului şi a comunicării între şcolari si elevi, cadre didactice, părinţi, membrii 

ai comunităţii locale; 
- dezvoltarea unei personalităţi complexe; 
- petrecerea timpului liber în mod util şi plăcut. 
- realizarea unor excursii în natură, apropierea de natură, de frumuseţea şi puritatea ei; 
RESURSE 
Resurse umane:  
Umane: elevii școlilor implicate în proiect, coordonatori şi colaboratori proiect 
Materiale: - planşe, pliante, materiale informative, postere, laptop, CD-uri;                 
Temporale: 1 an 
Financiare: sponsorizări părinţi, autofinanţare, voluntariat.  
Rezultate asteptate: 
 întocmirea de portofolii cu produse ale activităţii elevilor; 
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 expoziţii cu lucrările elevilor; 
 dezvoltarea aptitudinilor artistice şi creative ale elevilor; 
 confirmarea din partea părinţilor privind valoarea proiectului prin  atitudinile dobândite  de  

elevi şi posibilitatea continuării acestuia;  
Beneficiari directi şi indirecţi: 
 grupul ţintă; 
 cadre didactice participante şi alte cadre didactice; 
 părinţi care participă la activităţi; 
 elevii celorlalte clase din şcoală; 
 comunitatea locală;    
Evaluare: 
 Verificarea şi aprecierea portofoliilor realizate de fiecare clasă participantă la proiect; 
 Realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor şi al părinţilor privind eficienţa 

proiectului; 
 Expoziţie cu lucrările participanţilor la proiect- desene ilustrative, portofolii şi proiecte; 

fotografii şi imagini de la activităţi 
 Realizarea unui PPT in care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din 

activităţile susţinute,                                      
Calendarul activităţilor  
Teme 
Să mă prezint!   
- fiecare elev va scrie o prezentare a lui cât mai completă: trăsături fizice, calităţi, defecte, 

pasiuni etc.  
- Alcatuirea unui album cu elevii participanti la proiect (septembrie) 
Satul meu este cel mai frumos! 
- realizarea unor compuneri şi picturi, desene pe această temă; 
- descrierea zonei geografice în care se află satul în care trăiesc; 
- găsirea unor argumente pentru care consideră că localitatea lor e cea mai frumoasa. 
(octombrie)  
Micul scriitor! 
- fiecare elev va realiza  un scurt rezumat al unei convorbiri, povestioare cu unul din bătrânii 

învățați ai satului, rezumand într-o lucrare, compunere concluziile și  impresiile; (noiembrie)  
 

Colindul copilăriei mele  
- învăţarea unor colinde specifice zonelor; 
- realizarea unui concert de colinde cu ocazia sărbătorii Crăciunului; 
- confecţionarea unor podoabe pentru bradul de Crăciun.  (decembrie) 
„Eminescu-simbolul literaturii noastre” 
- realizarea unor portofolii despre viaţa şi activitatea marelui poet; 
- schimb de portofolii; (ianuarie)  
Magia primăverii 
- poezii de primăvară 
- expoziţie mărţişoare 
- realizare felicitări tematice (februarie-martie)  
,,Cartea prieteniei”  
- realizarea de portofolii despre prietenie (poezii, povestioare, compuneri, impresii personale, 

desene etc.) (aprilie)  
Prieteni în drumeție/excursie! 
Excursie tematică (mai) 
 
 

2252



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar Țepiș Marioara 
Școala Gimnazială Gheorghe Frățilă Glimboca, Caraș-Severin 

 
 

 
 
 

Activităţile extrașcolare ocupă un loc important în programul școlar. Ele sunt o modalitate de a 
lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă.   

Mergând în diferite locuri copiii observă şi experimentează dobândind astfel cunoştințe noi. 
Copiii care sunt implicaţi încă de mici în diverse activităţi extraşcolare, ajung să dobândească o 
încredere mult mai mare în ei, fapt ce va face uşor diferenţierea între ei şi alţi copii de aceeaşi 
vârstă. Totuşi, este important că accentul principal să rămână pe şcoală, aceste activităţi 
reprezentând o altă formă de educaţie a copilului care îl ajută să se dezvolte multilateral.   

Acestea  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc 
lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă 
cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale  oferă elevilor prilejul de 
a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate 
de trecutul istoric local, național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii,  stimulează și orientează copiii spre aceste 
domenii de activitate. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, respectul pentru frumusețile naturii ,artă și cultură. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 
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personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă 
elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestui obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi.  

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
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"Copilul este unic într-o lume necunoscută lui: să-l ajutăm s-o descopere!" 

 
 

Profesor, Țibre Maria 
 
 

Educaţia a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalităţii omului, în funcţie de 
particularităţile fiecăruia, şcoala având întotdeauna un rol esenţial în acest sens, iar în contextul 
actual al unei societăţi structurate printr-o cunoaştere informaţională şi eficienţă tehnicizată, 
orientate spre pragmatism, relevanţa educaţiei este una şi mai mare. Actul educaţional nu poate fi 
rezumat însă, la ceea ce înseamnă transmiterea unui set de informaţii şi de abilităţi practice, oricât 
de performante ar fi acestea.  

Procesul educaţiei se desăvârşeşte doar atunci când activitățile sunt centrate pe elev, luând în 
discuţie şi componenta sa formativă ce implică, dobândirea de atitudini la nivel moral, civic, estetic, 
etc. Şcoala centrată pe copil reprezintă terenul de instruire pentru o societate centrată pe oameni, 
adică școala formează oameni. Copiii au nevoie de disciplină pozitivă, bazată pe respect, pentru a 
deveni adulți responsabili și respectuoși. 

 Modalitatea de realizare a unei educații complete presupune implicarea elevilor în activități 
extracurriculare menite să dezvolte capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, creşterea 
sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, posibilitatea 
unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 

Cabinetul psihopedagogic al școlii Constantin Brâncuși din Cluj-Napoca, amenajat în stil 
montessorian,  reprezintă un mediu bine organizat, atractiv și funcțional, unde se desfășoară zi de zi 
activități centrate pe nevoile și interesele copiilor, ei fiind pe primul loc și toate acțiunile  bazându-
se pe nevoile lor.  

Totul este focalizat pe crearea unei discipline interioare a copiilor. Aici ei sunt învățați cum să 
învețe, cum să-și organizeze timpul, lucrurile personale, materialul de învățare, cum să depășească 
anumite dificultăți pe care le întâmpină la școală și nu numai. Sunt încurajați să se exprime atât 
verbal, cât și emoțional prin prisma activităților adaptate nevoilor fiecăruia și care le oferă succesul 
și satisfacția reușitei.  

Potenţialul de învăţare al elevilor este activizat prin implementarea  programelor de intervenţie 
personalizată,  care  urmăresc atât corectarea şi recuperarea unor aspecte deficitare, cât şi stimularea 
motivaţiei pentru învăţare, interesul şi încrederea în forţele proprii. 

Complementar activităților de zi cu zi, tot aici se desfășoară periodic activități extracurriculare, 
aferente unor proiecte educative organizate de un colectiv de profesioniști din cadrul școlii.  

Proiectul educativ ,,Anotimpuri în cântec, cuvânt, culoare”  pe care îl coordonez, reunește 
cunoștințele profesorilor itineranți, profesorului logoped, profesorului consilier dar și ale doamnei 
bibliotecare. 

Scopul proiectului este de a contribui la formarea unor reprezentări și noțiuni concrete asupra 
realității, la îmbogăţirea cunoştinţelor despre succesiunea anotimpurilor și schimbările care au loc în 
natură, a unor tradiţii derivate din relaţia strânsă a omului cu natura, precum și cultivarea dragostei 
şi preţuirii faţă de natură prin stimularea şi promovarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor. 

Obiectivele proiectului urmăresc cunoașterea de către elevi a succesiunii anotimpurilor și a 
caracteristicilor specifice fiecărui anotimp; cultivarea gustului pentru frumos și a sensibilitatii 
artistice; dezvoltarea deprinderilor practice, a îndemânării, creativității, gustului pentru culori și 
forme, dar și dezvoltarea abilităților de comunicare, sociale și emoționale.  

Acest proiect dedică fiecărui anotimp zile speciale, în care elevii implicați observă, descoperă, 
citesc, desenează, vorbesc, recită, cântă, într-un cuvânt, învăță despre  anotimpuri. 

Unele din lucrările realizate în cadrul proiectului au fost trimise la diferite concursuri naționale 
unde au fost apreciate, elevii fiind premiați astfel pentru munca lor. 
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Participarea consecventă la asemenea activități determină dezvoltarea unor atitudini și 
sentimente de admirație față de natură și mediul înconjurător, ce vor deveni treptat convingeri. 

Învățând succesiunea anotimpurilor, lunile și caracteristicile aferente fiecărui anotimp, elevii 
devin mult mai bine organizați și orientați spațio-temporal,  aceste efecte reflectându-se mai apoi și 
în rezultatele lor școlare. 

Impactul acestui proiect se reflectă în atitudinea elevilor care participă cu mare plăcere la 
asemenea activități, dar și în  creșterea interesului pentru cunoaștere/învățare, unii elevi înregistrând 
progres școlar.  

Întreaga activitate didactică pe care o desfășor, de aproape douăzeci de ani, pornește de la 
principiul că fiecare OM este unic și trebuie respectat așa cum este el și pot spune că are un real 
succes atât în ceea ce îi privește pe copiii cu care lucrez, cât și pe părinții lor.  

 
„Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, copiii învață respectul!” 

Dorothy Law Nolte 
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Activitățile extracurriculare 

 
 

Profesor, Țibre Vasile Ioan 
 
 
În societatea contemporană, educația a primit noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără 

precedent din toate domeniile vieţii sociale, accentul trecând de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. În acest sens, un curriculum unitar nu mai poate răspunde 
diversităţii umane.   

 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 

educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

 
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul 
didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii, pregătirea 
copilului pentru viaţă.   

 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Modelarea, formarea si educația omului cere timp si dăruire. Imbinarea activităților școlare cu cele 
extrașcolare și extracurriculare are ca scop principal o educație completă și complexă a elevilor, 
pregătirea acestora pentru a face față provocărilor vieții. 

 
Activitățile extrașcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 

 
În concluzie, educaţia nu poate fi rezumată doar la aspectul informativ, pragmatic. Ea ajunge la 

desăvârşire doar atunci când se ia în discuţie şi componenta sa formativă, ceea ce implică 
dobândirea de atitudini atât la nivel moral, civic, estetic cât şi religios. Prin intermediul activităților 
extracurriculare, profesorul de religie poate să schimbe, să lumineze ființa copilului, să-l învețe să 
găsească în rugăciune izvorul iubirii curate și să trăiască viața după modelele sfinților.  

 
De asemenea, prin astfel de activități, i se întărește copilului dorința cunoașterii de sine, cine 

este și ce rol are în societate, poate să se valorizeze personal, să relaționeze și să comunice pe căile 
respectului, toleranței, iubirii creștine cu semenii săi. Astfel, el devine creativ, se dezvoltă armonios, 
își cultivă înclinațiile și aptitudinile de la cea mai fragedă vârstă, iar deprinderile bune, formate în 
copilărie rămân valabile pentru tot restul vieții.  
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Proiect educațional: ,,Eminescu prin ochii noștri” 

 
 

ȚIC FLOAREA 
SC. GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS 

 
 
Obiectivele proiectului: 
 să cunoască semnificaţia zilei de 15 Ianuarie; 
 formarea şi cultivarea gustului pentru lectură; 
 îmbogăţirea cunoştinţelor despre marele poet; 
 să memoreze poezii eminesciene; 
 să participe afectiv la activităţi în echipă; 
Grupul ţintă: elevii claselor C.P.-IV, părinţii lor şi preşcolarii    
Locul desfăşurării: sala de clasa 
Perioada de desfăşurare: 8 – 29.I.2019 
Activităţi programate: 

Nr. 
crt. 

                       ACTIVITATEA Loc de 
desfășurare 

Perioada 

1. 
 
 
 
 2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 

Să ne amintim de Eminescu! 
- lansarea propunerii de proiect,    
- completarea activităţilor propuse 
- stabilirea poeziilor şi cântecelor ce pot fi învăţate; 
,,Ce te legeni...”,  Lacul ”, ,,Somnoroase păsărele” 
- memorarea unor poezii. 
- întocmirea unor fişe biografice; 
,,EMINESCU poetul nepereche” 
-vizionare pps 
,recitarea poeziilor studiate la lb.română în prezența d-nei 
educ.și a preșcolarilor; 
 Sub semnul lui Eminescu” 
- realizarea invitaţiilor la lecţia deschisă din 28 ianuarie; 
- realizarea unor lucrări plastice inspirate din versurile 
memorate; 
- miniexpoziţie cu aceste lucrări; 
-învățarea unor cântece; 
,,Eminescu prin ochii noștri” -montaj literar                         
vizionare pps 
 -concurs pe echipe; 
Chestionar de autoevaluare 

Sala de 
clasa 
  
 
Sala de 
clasa 
 
 
Sala de 
clasă 
 
 
Sala de 
clasă 
 
 
 
 
Sala de 
clasa 

8 –9  ianuarie 
 
 
 
 
9- 14 ianuarie 
 
 
 
15 ianuarie 
 
 
 
19-27 ianuarie 
 
 
28 ianuarie 
 
 
 
29 ianuarie 

 
Discipline implicate: 
Limbă şi comunicare, muzică și mișcare,arte vizuale și abilități practice. 
Metode de evaluare: Observarea sistematică, portofoliul, concursul. 
Indice de evaluare: 
Prezentarea rezultatelor în cadrul lecţiei deschise pentru părinţi; 
Realizarea unui portofoliu cu poezii de M. Eminescu şi lucrări plastice inspirate de acesta. 
Chestionar de autoevaluare 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. pentru înv. preșc. Țifrea Alina – Elena 
Grădinița „Dumbrava Minunată” 

Școala Gimnazială Tulgheș, Jud. Harghita 
 
 
 
Activitățile extrașcolare au multe roluri în dezvoltarea psiho-socială și emoțională a 

preșcolarilor, de aceea planificarea acestora este inevitabilă. Scopurile și obiectivele acestora 
trebuie să fie clare și în conformitate cu particularitățile de vârstă și nevoile preșcolarilor din grupă.  

 
Acestea pot fi desfășurate prin coordonarea de către educatorul de la grupă sau a partenerilor 

implicați (părinți, bunici, specialiști din diferite domenii, alte grupuri de copii).  
 
Punerea în aplicare sau evaluarea unor comportamente, atitudini, acțiuni, interacțiunea cu adulți, 

copii, desfășurarea unor activități de învățare într-un alt mediu pe lângă sala de grupă, folosirea 
unor metode și mijloace care pun în valoare creativitatea copiilor, faptul că aceștia pot experimenta 
și creea lucruri noi sunt câteva din rolurile îndeplinite de activitățile extrașcolare. 

 
Bucuria cu care copiii le întâmpină și cu care participă activ la acestea m-au determinat să 

proiectez și să planific activități extrașcolare la grupa la care am coordonat activitatea.  
 
Activitățile practico-gospodărești, ateliere de creație, vizite, excursii, picnic-uri, activități de 

ecologizare, șezători, organizarea unor petreceri cu ocazia unor evenimente din viața copiilor (zile 
de naștere, 100 de zile de grădiniță), finalități ale unor proiecte tematice, programe/proiecte 
naționale (Ziua Educației, Ziua nonviolenței în școli, Citim împreună, Fiecare copil merită o 
poveste), serbări (Ziua Mamei, Moș Crăciun), sărbători naționale (1 Decembrie – 100 România), 
sărbători religioase (Paștele), evenimente naționale / internaționale (Ziua Educației Globale, Ziua 
Pământului, Ziua Mărțișorului, Ziua Copilului, Ziua Fericirii) sunt câteva din activitățile 
extrașcolare proiectate și desfășurate la grupa de preșcolari. 

 
Participarea părinților la aceste activități au avut nenumărate beneficii: părinții au înțeles rolul 

grădiniței, au observat comportamente diferite ale copiilor față de cele din mediul familial, au 
înțeles beneficiul acestora pentru copii, au înțeles modul în care trebuie să se implice în activitatea 
desfășurată în grădiniță, au învățat despre munca în echipă, devenind buni organizatori, inițiatori, și 
asumându-și responsabilități. 

 
Copiii pot petrece cu părinții și ceilalți adulți implicați timpul într-un mod plăcut, pot învăța 

lucruri benefice integrării sociale dar în același timp se simt valorizați. 
 
În concluzie, activitățile extrașcolare au un rol important alături de activitățile obligatorii 

desfășurate în grădiniță. 
 

2259



 

Activităţile extracurriculare preşcolare şi aplicabilitatea lor practică                          
în optimizarea procesului de învăţământ 

 

Prof. înv. preşc. ȚIGĂNETEA ANTIȚA 
G. P. N. „Căsuța poveștilor” Vatra Dornei 

 
 
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 

activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor 
obligatorii, sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi extracurriculare, 
care se desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. 

 
Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 

complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). Rolul 
educatoarei (dar şi al familiei) este acela de a oferi în mod gradat şi în acord cu particularităţile de 
vârstă, cunoştinţe necesare care motivează conduitele şi normele eco-civice, de a crea şi de a 
organiza activităţi educative stimulative. 

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  
cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice.  

Ei dobândesc o mare cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în 
diferite contexte (în funcţie de: mediul rural - urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi 
formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre 
trecutul istoric al poporului român (chiar dacă e puţin prematur pentru nivelul lor de dezvoltare 
intelectuală).  

În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de 
respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să 
admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele 
insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel copil va deveni prietenul şi protectorul naturii şi un mare 
admirator al animalelor manifestând nemărginită afecţiune faţă de ele. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru.  

Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea 
vocabularului activ, a socializării si la stimularea dezvoltării biopsihosociale a celor mici; astfel 
copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor 
plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă 
în cadrul jocurilor, etc.  
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Materialele didactice acumulate în decursul acestor tipuri de activităţi extracurriculare: planşe, 
imagini, vederi, măşti, costumaţii, albume foto, diapozitive, diplome, cărţi, pietricele, ierbare, etc. 
rămân o dovadă liberă a activităţilor desfăşurate şi « o punte către trecutul educaţional 
extracurricular » în care au fost implicaţi în diferite contexte. 

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice. 

Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbări 
constituie «un izvor de informaţii» dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante.  

De exemplu, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive 
urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte 
educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, 
pictură, etc.  

Filmul comic, spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul copiilor prin 
diverse contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt cele mai gustate de către copii 
datorită, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile.  

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenţă pozitivă mai evident conturată.  

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în 
atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm 
copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos. 

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea 
şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în 
vederea cultivării şi promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă 
plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de 
aruncat la ţintă etc. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât 
şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 
 organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 
 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
 participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic 

pentru o activitate susţinută; 
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 
 sunt caracterizate de optimism şi umor; 
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
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În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care conduce la   

«sudarea legăturii» dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup si să aparţină unui grup. 
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“REFOLOSIM,  NU RISIPIM!” 

-Proiect educațional- 
 
 

Prof. Țigău Liana Andreea 
Grădinița Albă ca Zăpada și piticii 

București, sector 4 
 
 
 

Argument: 
În urma activităţilor umane rezultă o cantitate enormă de deşeuri. Prin deşeu se înţelege orice 

obiect, produs sau material care nu mai este folosit, fiind aruncat. Aproape toată această cantitate de 
deşeuri poate fi reutilizată/reciclată pentru producerea altor produse. Atunci de ce să fim 
indiferenţi? 

Reciclează! 
Refoloseşte! 
Reciclarea şi refolosirea unor deşeuri înseamnă un Pământ mai curat, înseamnă respect faţă de 

planeta pe care trăim, inseamna salvarea unei parti din matrerialele epuizabile ale planetei. Pentru a 
salva natura, trebuie să începem prin a ne schimba propriul comportament şi a oferi copiilor un 
exemplu. Acest lucru poate fi realizat cu mare eficienţă, în cadrul unităţilor de învăţământ, prin 
intermediul educaţiei ecologice. O cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers didactic 
constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi conduită ecologică bună, obiectiv de mare actualitate 
şi importanţă pentru calitatea vieţii.  

Datoria noastră, a educatorilor, este să promovăm acţiuni ecologice, pentru a populariza, prin 
mijloace aflate la îndemâna noastră, relaţiile dintre factorii de mediu şi om, consecinţele nocive ale 
factorilor negativi asupra sănătăţii mediului si necesitatea adoptarii unei atitudini etice, umaniste. 

Acest proiect şi-a propus să fie o reală implicare a grădiniţei, ca instituţie de educaţie, în crearea 
sentimentului de responsabilitate pentru protecţia mediului prin folosirea creativă a materialelor 
reciclabile într-o diversitate de activităţi practice desfăşurate cu copiii. 

  
Titlul activității:  “Refolosim, nu risipim!” 
 

Tipul activității: 
Activitate de educaţie ecologică – expoziţie de lucrări practice realizate din materiale reciclabile 
 

Locul desfășurării:  
Grădinița Albă ca Zăpada și piticii 
 
Obiective: 
 

-  dezvoltarea interesului pentru diverse acţiuni ecologice; 
-  antrenarea copiilor în economisirea resurselor prin colectarea şi refolosirea deşeurilor; 
-  stimularea copiilor în desfăşurarea de activităţi ecologice cu caracter practic-aplicativ pentru 

realizarea unor machete sau colaje în cadrul proiectului; 
- descoperirea copiilor talentaţi; 
-  sesizarea importanţei mediului natural în viaţa omului, înţelegând necesitatea protejării lui. 
 
Grup țintă:   preşcolarii grădiniței Albă ca Zăpada și piticii 
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Resurse umane: 
- preşcolarii de la Grădinița Albă ca Zăpada și piticii 
- părinți; 
- cadrele didactice din unitatea. 
 
Resurse materiale:  
- materiale reciclabile şi refolosibile (coli A4, creioane, carioca, lipici, şeveţele, reviste, pânză, 

aţă, nasturi, ambalaje, pet-uri, cutii, sârmă, etc.); 
 
Rezultate aşteptate: 
Valorificarea de către preşcolari şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării 

proiectului: 
- modificarea percepţiei preşcolarilor şi a părinţilor asupra problemelor de mediu; 
- creşterea interesului pentru protecţia mediului şi  pentru valorificarea materialelor reciclabile; 

- conştientizarea faptului că unele obiecte pot  fi confecţionate fără a distruge elemente din natură; 
- organizarea unei expoziţii cu produsele realizate. 
 

Evaluare: alcătuirea unui album cu poze din derularea proiectului. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE                                            

ÎN STIMULAREA CREATIVITĂŢII 
 
 

Prof. Ţogoe Petra 
Şcoala Gimnazială “Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu 

 
 
Motto: „Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.”  
James Russell Lowell 
 
Şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme, 

de la cele mai fragede vârste. Activităţile extraşcolare  sunt activităţi complementare activităţii de 
învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite 
ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi 
util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la 
formarea personalităţii. 

Jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul  
socializează, prin joc se realizează cunoaşterea realităţii. Se exersează 
funcţiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de a bucura, destinde, 
delecta. De aceea se spune că „jocul nu trebuie lăsat la uşa clasei”. 

Stimularea creativitatii prin colaje (felicitări, podoabe, mărţişoare) a 
dat elevilor şansa de a arăta altora frumuseţea personalităţii lor. Folosirea 
acestei tehnici în activităţile extraşcolare oferă posibilitatea aprecierii 
hârtiei şi a materialelor din natură prin valoarea lor cromatică, dă elevilor 
ocazia de a cunoaşte mai bine structura şi calităţile materialelor folosite. 
Lucrările se pot realiza prin îmbinarea culorilor din desen cu materiale din 
natură, dezvoltându-le copiilor atenţia, răbdarea, spiritul de observaţie, 
gustul estetic şi fantezia.  

Dansul este un mijloc complex de educaţie, ce îmbină perfect muzica, 
teatrul şi mişcarea fizică. Practicarea consecventă a dansului ajută la 
dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a corpului şi psihicului, contribuie la 
dezvoltarea imaginaţiei si a disponibilităţilor creatoare ale copiilor. 
Pornind de la aceste considerente, elevii mei şi-au propus să înveţe, 
printre altele, să danseze. Îndrumaţi de un instructor coregraf, au muncit 
cu plăcere şi spor. Ne-am întrecut în dans cu colegii, dar am participat şi 
la serbările şcolare.  

Activităţile turistice sunt activităţi extraşcolare cu o deosebită valoare 
formativă. Ele se  pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau 
taberelor. Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi 
fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează procesul formării 
reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor 
organizate în şcoală. În acest sens, am organizat  excursii cu elevii pe 
Valea Oltului, în Dumbrava Sibiului, Bucureşti.  

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de 
sărbătorirea diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau 
internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile străbune. Serbarea şcolară este o 
activitate extraşcolară tradiţională, care are mari valenţe educative. 
Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 
sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună  
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Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi 
surprize. Am organizat carnavaluri cu diferite ocazii unde participanţii 
au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a 
stimulat imaginaţia elevilor. Element dominant  al carnavalului a fost 
dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au 
avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului , cât 
şi în interpretarea/realizarea unor monologuri.  

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, 
organizate pe diferite teme. Am organizat la nivel de şcoală concursuri 
de dans, de creaţii artistice, de cultură generală, circulaţie, sănătate, 
sportive între clasele de  nivel primar. E adevărat că este important să 
participi, dar este minunat când câştigi. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât 
realizarea lor se face şi din punct de vedere interdisciplinar. Acţiunile 
desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor, a patriotismului, a dragostei pentru zestrea culturală a 
românilor, în stimularea potenţialului creativ al copiilor, în organizarea 
şi derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu lucrările 
elevilor.  

Activitatea extraşcolară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia trebuie să-i 
acordăm atenţie, adoptând, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Livia Decun – 1998, “Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului 
de învăţământ”, Învăţământul Primar nr.4  
 Al. Roşca – 1972, “Creativitatea “, Editura enciclopedică română, Bucureşti  
 Ana Stoica -  1983, “Creativitatea elevilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti 
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Dezvoltarea liberă a elevului din ciclul primar 

 
 

prof. inv. primar Ţoţoiu Luminiţa-Iulia 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tuzla 

 
 

Moto:֦ Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă."(Seneca) 
 
Un rol deosebit de important în vederea atingerii unui ideal îl are educaţia non-formală. Idealul 

educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Educaţia non-
formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de 
invăţământ, dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi 
informaţiile acumulate informal. 

Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea activă, 
conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare.  

Diferenţierea şi individualizarea demersului educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în  
acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor este condiţionată de folosirea unor metode  
adecvate, care să permită individualizarea invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte  
la maximum capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii,conform 
intereselor şi dorinţelor lor. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, 
facilitând integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la 
randul ei procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” 
conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili 
să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se 
formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. 

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală etc 

O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extracurriculare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. 
Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare, activităţi de învăţare realizate la 
clasă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite in cadrul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util. 

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev posibilitatea 
de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. 

Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de 
adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a 
comportamentului în grup. 
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În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie : ,,Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile 
extraşcolare vin în sprijinul acestui demers.  
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pedagogice de succes, Poarta Albă, 2010 
- Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, 2001  

 

 

 

 

2268



 
Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

 
 

Prof. Udrea Constantinescu Narcisa Mihaela, 
Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Craiova 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare:  
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale.  

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
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caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  

IN PROCESUL EDUCATIONAL 
 
 

PROF. INV. PRIMAR: UDREA DANIELA MELANIA 
SCOALA GIMNAZIALA DRAGANESTI DE VEDE, JUD. TELEORMAN 

 
 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.” - afirma J. Bruner. 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru 
copii, etc.); 

au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B. L. Barber (1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 

2271



și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Rolul formativ - educativ al cercurilor literar - artistice 

 
 

profesor UDRIȘTE ICA - EMILIA 
Liceul Teoretic Novaci, Gorj 

 
 
Educația nonformală, realizată prin intermediul activităților opționale sau facultative, cuprinde 

ansamblul influenţelor educative neşcolare (activităţi extra-, para-, perişcolare) structurate şi 
organizate într-un cadru instituţionalizat, dar situat în afara sistemului de învăţământ.  

Cercurile școlare reprezintă acele activități extracurriculare ce se înscriu în ansamblul formelor 
moderne de instrucție și educație nonformală, complementare procesului instructiv-educativ 
propriu-zis. Au un caracter opţional, sunt activităţi care corespund intereselor, aptitudinilor și 
înclinaţiilor elevilor, conţinuturile lor sunt expresia căutărilor, alegerilor şi invenţiei elevilor și 
solicită diferenţiat şi divers elevii. Deși sunt activități cu un caracter nonformal, acestea urmăresc 
îmbogăţirea orizontului cultural și științific al elevilor, dezvoltarea intelectuală, stimularea gândirii 
creatoare, cultivarea talentului, dezvoltarea interesului pentru artă, a spiritului de cooperare etc.  

Dintre cercurilor școlare pe discipline, cele literar-artistice – cercul de literatură, cercul de 
creație literară sau cenaclul literar, cercul dramatic – au un rol aparte, deoarece vizează latura 
sensibilă a existenței, contribuie la descoperirea și stimularea talentelor și aptitudinilor elevilor, la 
cultivarea interesului și pasiunii pentru literatură și artă, la educarea elevilor prin folosirea utilă și 
plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginației creatoare și a sensibilității artistice, la încurajarea 
inițiativei și a independenței în acțiune.  

Cercul de literatură are ca scop educația artistică și etică a elevilor, formarea și dezvoltarea 
orizontului literar al acestora (în special prin orientarea lecturii lor), a deprinderilor de exprimare 
corectă, coerentă și nuanțată și cultivarea dragostei pentru literatură, pentru arta cuvântului. În 
funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor și de tematica propusă, în cadrul cercului de 
literatură se pot utiliza un evantai de activități care, în timp, și-au dovedit eficacitatea, cu un 
caracter periodic sau ocazional, pregătite după o metodologie specifică. Dintre acestea amintim: 
lectura sau recitarea expresivă, povestirea artistică, scrierea creativă, expunerea pe o temă dată, 
serata literară, medalionul literar, simpozionul, șezătoarea literară, montajul literar-muzical, 
concursul literar, recenzia, vizionări de filme (ecranizarea după opere literare), întâlniri cu scriitori, 
lansări de carte, expoziții sau prezentări de carte, vizionarea unor spectacole, procesul literar, 
excursii și vizite „literare” etc.  

Cercul de creație sau cenaclul literar are ca obiectiv descoperirea și cultivarea talentului și 
aptitudinilor literare ale elevilor. Principala formă de activitate în cenaclul literar este ședința de 
lucru. În acest cadru își fac ucenicia viitorii oameni ai condeiului, înzestrați cu pasiune și disciplină 
în actul creativ, ce caută căi originale de exprimare, doritori să dea un plus de sensibilitate și 
rafinament activităților, cu sete de lărgire a orizontului literar și cultural. 

Cercul dramatic urmărește identificarea elevilor talentați în arta interpretării scenice, formarea și 
cultivarea talentului interpretativ, dezvoltarea capacităţii afectiv-emoţionale şi tehnic-operaţionale, a 
pasiunii pentru teatru ca o formă de manifestare a artei. Acest tip de activitate extrașcolară poate fi 
organizat sub forma unui cerc de teatru obișnuit, care vizează depistarea și crearea de condiții 
pentru dezvoltarea aptitudinilor și talentelor interpretativ-scenice ale elevilor. De asemenea, poate 
lua forma unui cerc de dramaturgie creatoare, în care elevii sunt puși în situația de a participa la 
elaborarea piesei și reprezentarea ei scenică, fiind, în același timp, autori și interpreți. Este vorba 
despre un teatru ce se naște spontan în timpul repetițiilor, creat de elevi din viața lor (în clasă, în 
școală, în timpul liber etc.).  
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O altă variantă de desfășurare ar putea fi cercul de istorie a teatrului ce ar putea urmări 
cunoașterea marilor epoci ale istoriei teatrului universal și românesc și a operelor reprezentative 
(stil, modalități).  

Eficiența activității cercurilor literar-artistice este condiționată de buna pregătire metodologică 
și de specialitate a profesorului îndrumător, care trebuie să dea dovadă de talent și aptitudini 
creatoare.  

De asemenea, este necesar să existe o atmosferă favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se 
ofere posibilitatea de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor, să fie 
create condiţii de formare a personalităţii în spiritul culturii.  

Îmbinând utilul cu plăcutul, formativul cu informativul, aceste activități extrașcolare au o mare 
influenţă educativă, având, totodată, menirea de a-l distra pe elev, producând stări de bucurie, 
satisfacţie, bună dispoziţie. 

 
 
Bibliografie: 
 
Gherghina, D., Ilie, V., Novac, C, Bunăiașu, C., Didactica limbii și literaturii române pentru 

învățământul preuniversitar, Craiova, Didactica Nova, 2005; 
Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
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Importanța activităților extrașcolare în procesul educaţional 

 
 

Prof. învăţământ primar: Uhl Timea 
Școala Profesională ,,George Coşbuc” Medieşu Aurit  

structura Iojib 
 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 

 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
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 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor.  

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i 
se poate transmite cu succes, într-o formă  intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea 
finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 
personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă 
elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

 

Bibliografie: 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.;  

Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilo rextracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ACTIVITĂŢI   EXTRACURRICULARE 

 
 

Prof. înv. preşc. UIFELEAN MARIA 
Grădiniţa cu P. P. Arlechino Dej 

 
 

 
 
Pe parcursul anului şcolar se vor mai desfăşura: 
 

 Vizionare de spectacole pentru copii; 
 Sărbătorirea zilelor de naștere a copiilor; 
 Participări la evenimente pentru copii; 
 Participări la manifestări organizate de comunitatea locală cu ocazia diferitelor 

evenimente, sărbători. 

Nr. 
Crt. 

LUNA 
ACTIVITĂŢI 

PROGRAMATE 
-tipul activităţii 

TEMA 
ACTIVITĂŢII 

CINE 
RĂSPUNDE 

1. 
Septembri

e 
Plimbare în parc 

,,Frunze ruginii cad 
pe cărări” 

Educatoarele 
grupei 

2. Octombrie 
Activitati sportive 

desfasurate pe terenul de 
sport din Cartierul 1 Mai 

,,Sănătate prin 
mişcare” 

Educatoarele 
grupei 

3. Noiembrie 
Vizită la Biblioteca 

Municipală a  oraşului 
,,Carte frumoasă, 

cinste cui te-a scris!” 
Educatoarele 

grupei 

4. 
Decembri

e 
Serbare dedicată sarbatorilor 

de iarnă 

,,În aşteptarea lui 
Moş Crăciun” 

Educatoarele 
grupei 

5. Ianuarie 
Vizită la Şcoala Mihai 

Eminescu 
.,,Caravana 
prieteniei’’ 

Educatoarele 
grupei 

6. Februarie 
Jocuri distractive desfăşurate 

în curtea grădiniţei 
,,Unde-i omul de 

zăpadă?” 
Educatoarele 

grupei 

7. Martie Activitate practică 
,,Mama, fiinţa cea 

mai dragă” 
Educatoarele 

grupei 

8. Aprilie 

Plimbare prin împrejurimile 
grădiniţei şi observarea 

schimbărilor survenite în 
natură primăvara 

,,Culorile 
primaverii’’ 

 

Educatoarele 
grupei 

9. Mai Excursie ,,Micii excursionişti” 
Educatoarele 

grupei 

10. Iunie 
Serbarea sfârşitului de 

grădiniţă 
,,Adio grădiniţă!” 

Educatoarele 
grupei 
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Tabăra de vară – talent, creativitate și bucurie 

 
 

Profesor învățământ primar, Ungur Mariana Sorina 
Scoala Gimnazială” Alexandru Ceușianu “Reghin, Mures 

 
 
Vorbind despre activitățile extracurriculare, mă duce gândul la Tabăra de vacanţă ,,Minte, trup 

şi suflet”, al cărui coordonator de proiect am fost împreună cu alte colege, organizată de Şcoala 
Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” din Reghin, în săptămâna 2 – 6 iulie 2018, o săptămână ce a 
încununat munca unui număr de 40 de cadre didactice care au îndrumat mânuţele, mintea, trupul şi 
sufletul a 125  de şcolari şi preșcolari, atât ai școlii organizatoare, cât și ai școlilor partenere.  

În fiecare zi a taberei copiii au desfăşurat activităţi într-unul din cele cinci ateliere principale 
(„Jurnaliștii”,  „Mâini dibace”, „Exploratorii”,  „Artă culinară”, ,,Cântec, joc şi voie bună”), fiind 
dornici să-și valorifice talentul, creativitatea, îndemânarea și măiestria, iar  cei mai mici participanţi 
au lucrat în atelierul „Prichindeii pricepuţi” în toate zilele. 

 

           
 
Datorită bunei pregătiri a programului taberei, pregătit cu multă minuțiozitate, elevii participanți 

au fost angrenați zilnic, prin rotație, în cinci ateliere de lucru diferite, cu activități specifice vârstei, 
menite să îmbine utilul cu plăcutul.  

Împreună cu o colegă am coordonat atelierul ,,Cântec, joc şi voie bună”. Copiii au compus   
imnul taberei „Minte, trup și suflet” ,am învățat  să jucăm împreună „Hora Unirii”, prezentându-ne 
și frumoșii românași și româncuțe țesuți chiar de mâinile lor, am gandit ritmuri si dansuri. 

                                        
 
Acest atelier a urmărit să insufle interesul pentru muzică şi dans, gustul estetic în domeniul 

muzicii, să simtă și alte ritmuri muzicale cu ajutorul propriului corp, ,,să le cultive copiilor 
sensibilitatea prin receptarea mesajului cântecelor și jocurilor  în variate moduri, să fie flexibili în 
abordarea opiniilor celorlalţi şi să-şi formeze anumite reprezentări culturale privind evoluţia şi 
valorile muzicii”. 
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La final, a avut loc festivitatea de închidere a taberei, în prezenţa părinţilor şi a invitaţilor. Toate 

atelierele şi rezultatele muncii copiilor au fost prezentate și expuse,  participanţii la festivitate au 
aplaudat Imnul taberei, cântecele şi dansurile învăţate şi prezentate de copii pe scena din curtea 
Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu”. Copiii au fost răsplătiţi cu diplome de merit şi cu 
aprecieri pentru strădania deosebită de care au dat dovadă pe tot parcursul taberei, iar la final au fost 
exprimate impresiile la o agapă cu bunătăţi pregătite de micii bucătari.  

La finalul fiecărei zile de tabără copiii au notat impresiile pe un flipchart, acestea fiind dovada 
clară a faptului că această tabără, care reunește copii de toate vărstele, ii ajută să socializeze, să 
închege prietenii, sa-și dezvolte creativitatea și uneori sa-și învingă timiditatea. 
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITAŢILOR EXTRACURRICULARE 

LA PREȘCOLARI 
 
 

Profesor învățământ preșcolar Ungurean Loredana Luminita 
Școala Gimnazială Nr. 27/Structură G. P. P. Nr. 3, Timișoara, Timiș 

Profesor învățământ preșcolar și primar Obeadă Sanda  
 Școala Gimnazială Nr. 27/Structură G. P. P. Nr. 3,Timișoara, Timiș 

                     
 
Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor 

educaţionale. Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii 
în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi 
le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare.                       

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea făţă de copii.  

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor în acest cadru. În învăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. 
Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, 
conform intereselor şi dorinţelor lor. 

Procesul educational din gradiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în gradiniță în afara activităților 
obligatorii sau activități desfășurate în afara grădiniței. Ele sunt activități extracurriculare și se 
desfășoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii . 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.  

Activitățile de acest gen  cu o deosebită influentă formativă, au la baza toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, etc. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, 
copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin actiuni directe obiectele, fenomenele, locuri 
istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul vizitelor turistice, preșcolarii își pot 
forma sentimental de respect și dragoste de natură, față de om și realizările sale. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, 
imaginea realității, în cadrul activitatilor de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.  

2280



Plimbările prin parc din această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de pasari care se pregăteau de 
plecare, frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor ramane în suflet celor mici , creându-le 
emoții puternice. La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune 
în legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în 
mod gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe  să organizăm activități educative 
privind protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului,  a mediului de joacă, ocrotirea unor 
animale. 

Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru.Vizionările și 
spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădinițe, prin care copilul face 
cunoștința cu lumea minunată a artei.  

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discutii pregătite în prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimulează si orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influentă pozitivă mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ. 

           
 
    BIBLIOGRAFIE:  
 
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista invatamantului 
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instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚIILOR DESFĂȘURATE  

ÎN SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL” ÎN GRĂDINIȚĂ 
 
 

Prof. Învățământ Preșcolar Ungureanu Niculina 
Grădinița nr. 35, sector 5, BUCUREȘTI 

 
 
Educația copiilor este cea mai importantă și cea mai rentabilă investiție pentru viitorul unei țări. 
Educației îi revine rolul de a forma personalități care să se integreze schimbărilor și să fie 

capabile de performanțe calitativ superioare. 
Educația copiilor nu se poate realiza doar într-un cadru formal, în cadrul grădinițelor și al 

școlilor, ci și prin activități extracurriculare și extrașcolare. Acest lucru iși propune și programul de 
o săptămână „Școala altfel!”. 

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în 
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari, să pună în 
valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în 
Curriculum Național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte neformale.  

În cadrul grădiniței activitățile din această perioadă pot fi variate, de la ateliere de pictură, 
concursuri la nivel de grădinițe, activități în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, 
parteneriate educaționale cu diferite instituții. 

Profesorii, învățătorii și educatoarele sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc 
programul activitățiilor pe baza propunerilor venite din partea părințiilor și copiilor.  

Este important ca activitățiile alese să aibă pe lângă partea educativă și o parte distractivă 
informală.  

Tipurile de activități ce se recomandă a fi incluse în programul „Școala altfel!” sunt 
următoarele: 

‐ Activități culturale; 
‐ Activități tehnice și științifice; 
‐ Activități sportive, activități umanitare, de voluntariat, evenimente de caritate, acțiuni 

sociale; 
‐ Educație în materie de sănătate, protecție a mediului, dezvoltare personală; 
‐ Educație rutieră, bune maniere, situații de urgență. 
Activitățile se  pot organiza în mai multe moduri, de exemplu: 
‐ Ateliere de teatru, dans, pictură, desen, fotografie; 
‐ Competiții între școli/grădinițe sau clase/grupe pe teme diverse; 
‐ Dezbateri, mese rotunde; 
‐ Cursuri cu tematică predefinită (curs de bune maniere, dezvoltare personală, etc); 
‐ Schimb de experiență; 
‐ Tabere, excursii de cercetare; 
‐ Campanii de voluntariat și implicare socială. 

În grădinița noastra Programul “Școala altfel!” a fost organizat sub forma unor ateliere de 
lucru, în fiecare zi un atelier diferit, la care au participat copii din fiecare grupă, sub directa 
îndrumare a educatoarelor. 

Obiectivele strategice ale programului au fost creșterea încrederii în sine a copiilor, ieșirea 
din rutină, organizarea unor activități captivante, interferarea cu medii noi, exersarea unor 
norme de comportare în societate, perceperea bibliotecii și a cinematografului ca și modalitate 
de petrecere a timpului liber.  

Prin aceste activități am îmbinat grija pentru plante, dar și cunoașterea mediului 
înconjurător, importanța cărții pentru copii, pentru om în general, am apelat la diverse tehnici 
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artistico plastice, am exersat îndemânările gospodăresti, am ieșit din unitate pentru o vizita la 
bibliotecă. 
 În grădiniță am organizat urmatoarele activități: 
‐ “De la bob la plantă” 
‐ “Periplu în lumea poveștilor” 
‐ “Cinematograf la noi acasă” 
‐ “Pictori talentați” 
‐ “Comoara cu cărți – biblioteca” 
‐ “Bucătari iscusiți”. 

Săptămâna în care s-a desfășurat “Școala altfel!” a avut un impact deosebit asupra copiilor 
din gradinița noastră, modificând ușor rutina, programul cu care copii sunt obișnuiți de-a lungul 
anului. Ei au avut ocazia să experimenteze lucruri noi, să se transforme rând pe rând, în fiecare 
zi, în diferite personaje, mici grădinari, mici artiști, mici cofetari, spectatori, ceea ce a condus 
evident la starea de bine și de bună dispoziție pe care ne dorim să o aducem în viața copiilor, a 
apropiaților acestora și a partenerilor noștri din comunitate. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Curriculum pentru învățământul preșcolar, Ministerul Educației și Cercetării, București, 

2008 
2. Metodologie de organizare a Programului național “Școala altfel”, Anexă la 

O.M.E.N.C.S. nr. 5034/2016 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

MAREA UNIRE - SIMBOL AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE 
 
 

Prof.  Adriana Beatris UNGUREANU, 
Liceul Tehnologic “Pamfil Şeicaru”, Ciorogârla 

 
 
TITLUL ACTIVITĂŢII: “MAREA UNIRE- SIMBOL AL IDENTITĂŢII NAŢIONALE” 
 
DATA/PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 29.11.2018 
GRUP ŢINTĂ: elevii şi profesorii din Liceul Tehnologic „Pamfil Şeicaru”, Ciorogârla, 

voluntarii turci înscrişi în Proiectul Educaţional Erasmus ++. 
ORGANIZATORI: profesori Ungureanu Adriana, Lăzărescu Iuliana 
SCOP:  Prin acest proiect ne dorim să-i educăm  pe elevii nostri  în spirit civic şi respect pentru 

valorile culturale şi spirituale, pentru a fi capabili să identifice surse ale istoriei locale, regionale, 
naţionale. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE URMĂRITE:  
1. Dezvoltarea competenţelor de cercetare şi valorificare a informaţiilor istorice; 
2. Dezvoltarea spiritului civic şi patriotic în rândul tinerilor; 
3. Cinstirea tuturor evenimentelor cu caracter istoric; 
4. Dezvoltarea colaborării între elevi şi cadrele didactice,  încurajarea spiritului de echipă. 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
În liceul nostru au avut loc diferite activităţi care au subliniat importanţa acestei zile. În toate 

clasele s-a intonat imnul Romaniei, au avut loc discuţii, prelegeri, jocuri de rol în care elevii au luat 
la cunoştintă despre faptele înaintaşilor nostri, cu predilecţie despre evenimentul politic major al 
anului 1918,  realizat prin unirea provinciilor româneşti cu România acum 100 de ani. Un grup de 
elevi inimoşi îndrumaţi de câteva cadre didactice din şcoală s-a pregatit şi a realizat un spectacol 
destinat Centenarului Marii Uniri. Toţi s-au îmbrăcat în straie de sărbătoare şi au  participat cu mic, 
cu mare la serbare. Grupul vocal “Patrioţii” a cântat “Treceţi batalioane române Carpaţii”,  “Aşa-i 
românul”, “Cu căciulili pe frunte”,” Punctul pe I” etc, au recitat poezii patriotice.  

                
Pentru fiecare regiune istorică a ţării, s-a constituit câte un echipaj de elevi care a prezentat 

poziţia geografică, obiectivele istorice şi geografice din fiecare judeţ al regiunii istorice, scriitorii 
sau poeţii reprezentativi, personalitaţi istorice ale 
zonei.  

Fiecare echipă a prezentat cu pasiune şi dragoste 
de ţară materialele pregătite scoţând în evidenţă 
importanţa lor la nivel zonal dar şi naţional, rolul lor 
mai mic sau mai mare pentru întregirea neamului 
românesc. Echipa de teatru a liceului a pregătit două 
scenete care au încântat auditoriul. 
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 Cei mai talenţi copii la dansuri populare şi-au dat mâna şi s-au unit în horă, ca un simbol al 
întregirii neamului românesc. La acest eveniment a participat un număr mare de elevi, cadre 
didactice, conducerea şcolii,  voluntari turci prezenţi în şcoală în cadrul Proiectului European 
Erasmus ++.  

Voluntarii au urmărit cu interes activitatea noastră şi au fost plăcut impresionaţi de istoria 
neamului românesc, de implicarea şi interesul elevilor în participarea la activităţi extraşcolare.  

Spre finalul evenimentului elevii şi voluntarii turci au fost premiati cu diplome si hrisoave drept 
multumire pentru participarea la acest eveniment marcant pentru  noi toţi! 

 
IMAPCTUL ASUPRA ELEVILOR:  
1. Sensibilizarea elevilor privind valorile autentice 

româneşti; 
2. Conştientizarea rolului tradiţiilor culturale în 

proprie formare;  
3. Valorificarea aptitudinilor artistice;  
4. Schimb de experienţă între elevii români şi 

voluntarii turci; 
5. Creşterea stimei de sine. 
 
 VALORIFICAREA ACHIZIŢIILOR REZULTATE ÎN URMA DESFĂŞURĂRII 
1. Întocmirea unui album documentar; 
2. Iniţierea unor discuţii, dezbateri, formularea unor impresii legate de evenimentul 

Centenarului Marii Unirii; 
3. Realizarea de portofolii educative. 
 
DISEMINARE 
Echipa de lucru va realiza procese verbale, un album foto şi un jurnal. Diseminarea se va realiza 

prin intermediul pagini web a şcolii,  pe reţelele de socializare. Participanţii au fost evidenţiaţi prin 
oferirea de diplome şi hrisoave omagiale.    
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„ȘCOALA ALTFEL”, O SĂPTĂMÂNĂ FĂRĂ CLOPOȚEL                      

 

Prof. înv. primar, Ungureanu Ana                                                        
Școala Gimnazială ”Șerban Vodă Cantacuzino”                                             

Călimănești, județul Vâlcea 

 

Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” constă în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, într-o săptămână, a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal. 

 „Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre 
întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 45-50 de 
minute. Atmosfera din „săptămâna altfel” este una special. Este trăită ”altfel”, atât de elevi, cât şi de 
profesori. Copii o așteaptă cu nerăbdare și bucurie, dornici de a participa la activitățile propuse și 
planificate impreună., Ne-am obişnuit déjà, de-a lungul anilor, cu această  experienţa a celor cinci 
zile în care şcoala şi-a schimbat mersul.  

Iniţial, din perspectiva profesorului, am simţit la început apăsarea unei săptămâni pierdute, dar 
la sfârșitul primei săptămâni din primul an,  în urma activităților desfășurate, văzând nerăbdarea cu 
care așteptau această săptămână din anul următor, am realizat că era necesară această săptămână. Și 
cadrelor și copiilor ne-a făcut bine acel sentiment pe care nu-l mai avusesem, acela  am mai avut 
niciodată ocazia să îl traiesc, al lipsei presiunii unui clopoţel, a tablei, a temelor de zi cu zi. 

„Şcoala Altfel” este o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii fără 
a fi stresați de prezența catalogului. Sunt zile în care avem ocazia de a-i cunoaşte mai bine pe elevi, 
de a întări relaţia cu aceştia, să le cunoaștem trăirile, motivele pentru care se implică în activitatea 
școlară și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

Disciplinele nu mai constituie punctul de focalizare al formării, ci furnizează situaţii de învăţare. 
Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a neglija însă îndrumarea şi orientarea 
învăţătorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de învăţare. Putem face învăţarea mai 
interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu cu o varietate mai largă de stimuli şi condiţii, 
determinând elevii să participe activ pe tot parcursul activităţilor şi făcând ca activitatea să devină o 
acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă.  

Elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci, aceiaşi noţiune o 
poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul propriu al 
fiecărui elev. El devine actorul activ în rolul principal al acţiunii: imaginează, construieşte, 
cercetează, creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, 
originalitatea constând în aceea că nu preia modelul învăţătorului. Competiţia trece pe un plan 
secundar, prioritară devenind colaborarea, munca în echipă,bazată pe sprijin reciproc pe toleranţă, 
pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra 
procesului de elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. 

În săptămâna aceasta, elevii mei de la clasa I B au fost extrem de curioși să participe la noile 
activități, preocupați pentru atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat utilul cu plăcutul, și astfel 
totul s-a desfășurat cât mai frumos. Am propus activități sportive, despre Iisus, sau încondeierea 
ouălor, activități ce s-au împletit cu momentele de relaxare în aer liber, participând cu entuziasm și 
bucuroși la toate activitățile propuse. 

Bibliografie: 
1. Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană; 
2. Ciolan, Lucian, 2008, Invatarea integrata, Editura Polirom, Iaşi. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 
 

Prof. Ungureanu Claudia 
Școala Gimnazială, nr. 2 Titu -Târg / Dâmbovița 

 
 
În perioada octombrie-noiembrie 2017, la Școala Gimnazială, nr. 2 Titu - Târg, am susținut 

activități cu elevii clasei a - VII - a și a - VIII - a în cadrul Proiectului Educațional al Federației 
Internaționale a Comunităților Educative - secțiunea România ,,Campania 19 zile de prevenire a 
abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor,, în direcția prevenirii oricăror forme de abuz sau 
neglijare a copilului. 

Temele abordate pentru acest proiect au fost: 
1. Delincvența juvenilă, combaterea comportamentului delincvent-la clasele VII -VIII, 

coordonați de prof. Ungureanu Claudia. 
2. Prezentare ppt ,,Efectele consumului de tutun, alcool și droguri asupra organismului,, 
3. Concurs de postere cu tema ,,Vreau o lume mai bună!,,  
4. Chestionare pe tema ,,Prevenirii abuzurilor în școli,, 
Dezbatere ,,Ce este delincvența juvenilă?,, 
Realizarea unor afișe. 
Prezentare: ,,Familia și relațiile dintre membrii acesteia,, 
Studiu de caz ,,Violența în familie,,  
5. Concurs de desene ,,O lume a toleranței,, . 
Violența versus toleranța-activități comune elevi-părinți-vizionare film. 
6. Impactul mass-madia asupra comportamentului elevilor-dezbatere. 
7. Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată-Studiu de caz. 
Lectură după imagini ,,Nu violența ne face mai puternici,, 
Compuneri argumentative în care să-și exprime punctul de vedere privind violența în familie 

care să fie prezentate în cadrul Consiliului Elevilor din Școala Gimnazială, nr. 2 Titu - Târg. 
Accentul s-a pus pe conștientizarea asupra abuzurilor emoționale. 
Elevii au înțeles importanța legilor și a normelor de conduită, au argumentat în cadrul 

dezbaterilor necesitatea comportamentului delincvent prin diminuarea abandonului școlar și prin 
crearea unui mediu educațional stimulativ. 

Elevii au realizat afișe pentru promovarea combaterii comportamentului delincvent. 
Am mai desfășurat și o activitatea ,,Ora de net,, - care a fost adaptată nivelului de vârstă, inclusă 

în programul european cu același nume, coordonat de Organizația Salvați Copiii, cu scopul de a-i 
consulta în privința folosirii internetului și a noilor tehnologii. Am primit ghidul facilitatorului și 
material educațional, foarte utile, bine gândite și întocmite. 

 În prealabil, le-am solicitat elevilor să-mi răspundă,  la câteva întrebări și concluzia mea a fost: 
majoritatea utilizează internetul , pentru jocuri, fotografii, muzică și despre evetualele pericole. 
Propunerea echipei Ora de net a fost să responsabilizeze adulții implicați în educația și viața 
copiilor, să creeze oportunitatea dialogului pe tema digitalizării - beneficii și pericole.  

Activitatea a constat în trei sesiuni, prin care ni s-a propus ca la sfârșit, copiii să cunoască 
drepturi și obligații ce decurg din ele, valabile inclusiv pentru mediul online, să identifice măsuri pe 
care adulții responsabili de educația lor le pot lua și vor propune activități de folosire a internetului 
sigur, creativ și util.  

Sesiunea 1: Am stabilit principii care să ne ghideze, am hotărât că ne ascultăm unii pe alții, că 
nu ne punem etichete. I-am întrebat dacă știu că la ședință le-am cerut părinților acordul ca să le fac 
poze și să-i înregistrez în scopul de a promova activitățile noastre și le-am ceut și lor acordul pentru 
a face fotografii.  
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Sesiunea a 2 - a: Au definit ce înseamnă copil și am descoperit drepturile copilului - Foarte 
multe știau! Am vorbit că ar trebui aplicate, fără discriminare, că și cei de la țară trebuie să aiba 
acces la educație ca și cei de la oraș.  

Au lucrat în 4 echipe pe 3 drepturi și au avut de descoperit obligațiile ce rezultă din ele. S-au 
încurcat la obligații și am dezbătut puțin: dreptul meu atrage după sine obligația mea de a nu încălca 
dreptul altuia.  

Astfel că au scris: pentru că respect dreptul la educație, am obligația să nu creez siteuri 
periculoase; pentru că respct dreptul la educație, am obligația să nu postez știri false; pentru că 
respct dreptul la siguranță, am obligația să nu creez conturi false; pentru că respct dreptul la 
educație, am obligația să iau apărarea celor care au probleme, să nu-i discriminez și să le ofer 
informații reale; obligația să nu punem poze fără permisiunea persoanelor pozate; obligația să-i ajut 
pe cei fără identitate (adică, cei dezavantajați - Ei au formulat așa!) să învețe carte.  

Sesiunea a 3-a:  Tema de dezbatere a fost cum pot adulții să-i ajute pe copii să folosească 
internetul sigur, creativ și util. Am scris pe tablă: Într-o lume ideală... și ei au identificat ce ajutor ar 
trebui să primească de la familie, școală, autorități, mass-media, companii.  

Concluzia a fost că familia trebuie să fie atentă și să-i supravegheze, școala să-i învețe să caute 
informații interesante, legile să fie clare și aplicate, companiile să facă treabă cu simț de 
răspundere.  

Consider că a fost o activitate reușită, utilă copiilor care navighează pe internet, fie că vrem, fie 
că nu vrem Le mulțumesc celor de la Organizația Salvați Copiii pentru implicare. 

Elevii au participat activ. Au aflat despre drepturile şi obligaţiile lor în mediul online, despre 
felul în care Internetul poate fi un prieten bun, sau un duşman periculos. Programul este un mare 
câştig pentru ,, internauţi".  

A fost o plăcere să desfășor această activitate, elevii au fost implicați și încântați. Au descoperit 
lucruri noi, au conștientizat beneficiile internetului, au realizat la ce pericole se pot expune, au 
înțeles că trebuie să manifeste respect și să acționeze responsabil. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Educatoare: Ungureanu Daniela 
Scoala Gimnaziala Nr. 3 - Structura Gradinita cu Program Prelungit Nr. 3,  

Loc. Mangalia, Jud. Constanta 
 

“Copiii învaţă din ceea ce îi înconjoară.” (Maria Montessori) 

Grădinița este un mediu creativ și interesant, care pune baza educației copilului și îl ajută să 
deprindă primele aptitudini necesare pentru școală. Ii oferă oportunitatea de a descoperi lucruri noi 
și de a-și dezvolta abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţi de învăţare realizate la grupă şi urmăresc îmbogăţirea 
informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor 
domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi 
util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa trebuie să 
ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

De cele mai multe ori, conţinutul acestora poate fi o continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce 
şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul activităţilor de la 
Domeniul Știinte, prin Cunoaşterea Mediului  copiii au observat pe planşe anumite meserii, astfel 
am propus o activitate extraşcolară – vizitarea primăriei și interacțiunea cu primarul, cu scopul de a-
şi fixa și îmbunătăţi cunoctinţele legate despre această meserie. 
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Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 

sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în 
societate. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia 
dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. 

Așadar, în orice unitate școlară se recomandă cadrelor didactice să promoveze activităţile 
extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea copiilor. Astfel, este ideal ca fiecare 
dascăl să stabilească un echilibru între activitățile școlare și cele extracurriculare. 
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O SĂPTĂMÂNĂ ÎMPREUNĂ ÎNTR-O ”ȘCOALĂ ALTFEL” 

 
 

Profesor învățământ preșcolar: Ungureanu Floarea 
Grădinița cu P. P. Nr. 1 Călimănești, județul Vâlcea 

 
 
Activitățile desfășurate în săptămâna ”ȘCOALĂ ALTFEL”, prin structură, conţinut specific, 

sunt firesc complementare activităţii de învăţare realizată în sala de grupă. Acest gen de activități 
are o deosebită influenţă formativă asupra copiilor, în toate formele lor de organizare: plimbări, 
excursii, vizite, concursuri, spectacole, ateliere de teatru, arte plastice, etc. Copiii se confruntă 
adesea cu situaţii noi, prin acţiuni directe în care sunt puşi în situaţia de a folosi cunoştinţele sau 
abilităţile dobândite anterior. 

Cu toții știm că părinţii sunt mai ocupaţi, mai stresaţi pentru rezolvarea problemelor financiare, 
familiale, profesionale neavând timp suficient pentru educaţia propriilor copii. Cadrele didactice se 
simt răspunzătoare, nu numai pentru activitatea copiilor din unitatea școlară, dar şi din afara ei. 
Tocmai de aceea considerăm că schimbul de idei cu privire la tipul de activități propuse, la 
planificarea lor, la modalitățile variate de punere în practică a acestora va contribui la optimizarea 
rezultatelor obținute în urma desfășurării propriu zise a acestora în săptămână ”Școală altfel”. 

Prin activităţile pe care le-am derulat în cadrul programului ,,Să știi mai multe, să fii mai bun” 
am lăsat loc spontaneităţii şi actului liber, valorificând fiecare moment, ţinând cont de faptul că 
“fiecare învaţă de la fiecare” şi că schimbul de idei sau sentimente antrenează întreaga personalitate 
a copiilor. 

Am avut posibilitatea să-mi valorific experienţa acumulată la clasă, să lărgeasc sfera 
preocupărilor în ceea ce priveşte reuşita succesului fiecărui copil, activitatile desfasurate în aceasta 
saptămână, prin structură, conţinut specific, sunt firesc complementare activităţii de învăţare 
realizată în sala de grupă. Acest gen de activități are o deosebită influenţă formativă asupra copiilor, 
în toate formele lor de organizare. Copiii s-au confruntat adesea cu situaţii noi, prin acţiuni directe 
în care au fost puşi în situaţia de a utiliza în diferite contexte, cunoştinţele sau abilităţile dobândite 
anterior. 

Au fost desfășurate activități în natură, copiii fiind încurajaţi să sape pământul, să se urce în 
copaci, să alerge liberi oriunde doresc, să se bucure de ce le oferă natura. Au primit chiar lecții de 
grădinărit, au învaţat cum se plantează legumele, florile, pomii, cum se obţine hrana sănătoasă, cum 
se îngrijeşte o plantă, cum se păstrează mediul înconjurător curat sau să recunoască diferite plante 
ori animale. Experienţa dobândită a fost pe placul lor, lucrurile astfel învăţate, la vârstă fragedă, se 
întipăresc, iar “lecţiile” deprinse în şi de la natură au un rol în modelarea dezvoltării copilului. 
Copiii au înțeles acum mai bine schimbările și evoluția plantelor din jurul lor, deoarece majoritatea 
programelor de grădiniţă înseamnă ore petrecute între pereţi, cu activităţi de interior şi eventuale 
vizite în parc, la o grădină botanică, zoologică, la o fermă sau o ieşire la iarbă verde. Este binevenită 
abordarea educațională bazată pe joacă în aer liber și învățare în cadrul naturii, aceasta fiind o 
experiență pozitivă în viața copilului. 

Afară, în natură, copiii au o paletă mai largă de opţiuni pentru a se juca şi se joacă mai mult. Se 
concentrează mai bine şi nu mai sunt stresaţi. În plus, învaţă să se respecte mai mult unii pe ceilalţi. 
Aerul de afară este aproape întotdeauna mai sănătos decât cel din interior, aşadar copiii sunt mai 
puţin expuşi bolilor. Mediul în care experimentează le oferă o experienţă plăcută, amuzantă, 
relaxantă. Ajung, apoi, să devină elevi cu abilităţi sociale mai pronunţate, cu o capacitate mai mare 
de muncă în echipă şi, mai mult decât atât, dezvoltă o mai mare încredere în sine şi în ceea ce pot 
face. În timp, aceste calităţi ajută copilul să aibă un parcurs  mai bun. Totodată, devin mai 
independenţi, mai conştienţi de ei şi lumea din jur, mai altruişti, mai sociabili, mai comunicativi, 
mai încrezători în ei înşişi şi abilităţile lor. 
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Autor, educator. Ungureanu Ileaana, 
Gradinita Bucsana, Com. Prigoria, Gorj 

 
 
,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul catânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca 

o personalitate armonioasă.’’ (Albert Einstein)  
 
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. 

Educaţia non-formală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în  
afara  sistemului  de  invăţământ,  dar  şi  în  interiorul  acestuia,  constituind  o  punte  între 
cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal.  Şcoala contemporană, centrată pe 
elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial intelectual, reprezentat de inteligenţă 
şi creativitate, care, pus in valoare, va asigura neîntrerupt progresul social-uman.  

Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea  activă, 
conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. Diferenţierea şi individualizarea demersului 
educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în acelaşi  timp.  Dezvoltarea  personalităţii  elevilor  
este  condiţionată  de  folosirea  unor  metode adecvate, care să permită individualizarea 
invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile 
creatoare prin procesul învăţării.  

Cercetările relevă  că învăţarea activă este cea care duce la dezvoltarea psihică autentică a 
elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar educaţia non-formală sprijină acest demers.      
Componenentă  importantă  a  educaţiei  nonformale,  activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând 
integrarea eficientăşi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei 
procesul de autocunoaştere.  

Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin  “subiecţi”  conştienţi  ai  acţiunii,  trăind  
intens  succesele  sau  insuccesele  propriei  lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze 
curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel 
,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar. Programul  activităţilor  extracurriculare,  stabilit  
ca  o  unitate in ethosul si cultura organizaţională  a  şcolii,  vizează  acţiuni  care  să  îi  ajute  pe  
elevi  să  îşi  însuşească  ideile  de corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile 
culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive.  

Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor de 
realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care fac 
parte. Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev  
posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul 
încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului 
şcolar. Unul din scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de 
adaptabilitate a copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a 
comportamentului în grup. În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori  făcea 
următoarea afirmaţie: ,,Să  nu-i  educăm  pe  copiii  noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va 
mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite săştim  cum  va  fi  lumea  lor.  Atunci  să-i  
învăţăm  să  se  adapteze.’’ Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers.  
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Finalităţile  educaţionale  ale  activităţilor  extraşcolare  presupun  educaţie  intelectuală, 
estetică, religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. Educaţia intelectualăocupă un rol central în 
formarea integrală a personalităţii elevului. Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice 
formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele  dezvoltă  totodată  curiozitatea  ştiinţifică,  
interesele  de  cunoaştere,  spiritul  de  observaţie, creativitatea şi nu în ultimul rând gândirea critică 
a elevilor.  

Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la 
concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, 
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de 
şah etc.   

Prin participarea la  concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi străine,  
festivaluri  naţionale  de  teatru  în  limbile  de  circulaţie  internaţională,  proiecte interdisciplinare,  
serbări  şi  carnavaluri  de  Ziua  Îndrăgostiţilor,  Halloween,  Crăciun,  Paşte, concursuri şi 
momente artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei elevii 
se familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de 
legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile 
culturale ale acestora.  

Datorită caracterului  lor  interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi  un  
prilej  de  lărgire  a  cunoştinţelor  de  cultură  generală,  facilitând  formarea  culturii profesionale şi 
duc la formarea competenţelor transdisciplinare. Educaţia religioasă,componentă extrem de 
importantă a personalităţii umane, este un alt obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor 
mai importante sarbători din calendarul creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează 
în spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter 
(cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine,  respect,  frăţie,  solidaritate  umană).  Activităţi  
precum  vizitarea  de  audierea  slujbelor religioase la sărbători, transpunerea în fapte a unor 
maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de iconografie pe sticlă sunt deosebit de 
importante în realizarea educaţiei religioase.   

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei esteticea elevilor,  
componentă  a  educaţiei  integrale  şi  armonioase.  Ele  sunt  activităţi  de  cultivare  a dorinţei  de  
frumos,  iniţiindu-i  pe  elevi  în  sesizarea  frumosului  sub  toate  aspectele  sale,  în înţelegerea 
mesajului unei opere de artă etc.  

Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile artistice organizate 
de Clubul Copiilor sau  concursurile de artă şi creativitate plastică sau fotografică, concursurile de 
sculptură sau de confecţionare de jucării în cadrul  atelierelor  de  creaţie,  festivalurile  naţionale  
de  muzică  uşoară  şi  folclor,  activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul şcolii, decorarea 
sălii de clasă în funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură sunt exemple de 
activităţi care asigură cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, capacităţi.       
O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia moral-civică.Activităţile 
extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice :  dreptate,  
toleranţă,  pace,  cetăţenie  activă,  respectarea  drepturilor  omului,  prietenie, dragoste şi respect 
faţă de părinţi, spirit de sacrificiu.  

Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi să respecte libertatea de opinie şi 
pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile fapte, să aibă o 
atitudine participativă. Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie 
activităţile Consiliului Elevilor, acţiunile civice în  comunitate  (vizite,  excursii,  schimburi  între  
şcoli,  acţiuni  de  sprijin  pentru  persoanele defavorizate,  activităţi  voluntare),  acţiunile  de  
petrecere  a  timpului  liber  în  grup  (cluburi, asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, 
reuniunile cu prilejul  zilelor de naştere, în cadrul cărora sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de 
atenţia celorlalţi copii, serbările de Ziua Mamei etc.  

Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să participe la  diferite  
concursuri  de  educaţie  ecologică  şi  protecţia  mediului,  concursuri  naţionale  de proiecte de 
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mediu sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizându-se astfel şi 
educaţia pentru mediu si pentru sănătate a elevilor.        

Unul  dintre  obiectivele  cele  mai  importante  ale  activităţilor  extraşcolare  îl  constituie 
cultivarea sentimentului  patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai 
importante  evenimente  din  istoria  neamului nostru  şi  excursii  în  oraşele  cu un  bogat  trecut 
istoric, elevii îşi dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni  buni cetăţeni.   

La mare înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia  fizică  si  educaţia  rutierărealizată 
prin activităţi extracurriculare foarte atractive: competiţii sportive între clase sau între şcoli, 
excursii, drumeţii, concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă formarea 
deprinderilor motrice, activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de 
caracter. Foarte importante sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolarăşi 
profesională.  

Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu metode şi 
tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, 
vizitarea de licee  cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a 
competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale.  

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 
diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni 
responsabili, este vitală. Educaţia non-formală contribuie la formarea şi  dezvoltarea  complexă a 
personalităţiielevului în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor 
dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului.  
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,,Sarcina conducătorului este aceea de a fi din ce în ce mai eficient” (P. F. Druker) 
 
Analiza şcolii în perspectivă socio-organizaţională ar putea fi considerată, la o primă vedere, un 

demers mai puţin obişnuit, având în vedere specificul instituţiei şcolare, dimensiunea ei umană 
fundamentală. Dar nu există activitate umană, individuală şi mai ales desfăşurată în timp, care să nu 
presupună actul conducerii, al managementului. 

Dezvoltarea economică şi socială nu se poate realiza independent de actul managerului, având 
în vedere că învăţământul este unul din instrumentele prin care societatea stimulează, dirijează şi 
controlează procesele dezvoltării. 

Pentru educator, cunoaşterea şi stăpânirea artei manageriale este esenţială,deoarece cunoaşterea 
managementului ca pe un proces complex nu înseamnă ,,dirijism”, iar managerii nu asigură imediat 
succesul unei acţiuni. 

Activitatea de management ( conducere ) este definită în literatura de specialitate ca ,, un 
ansamblu de acţiuni de planificare, organizare, îndrumare, control, decizie cu privire la un sistem ( 
organizaţie, instituţie, grup de oameni, proces, tehnologie ) acţiuni susceptibile de a asigura 
atingerea scopului fixat, în condiţiile în respectării legităţilor obiective generale şi speciale, ale 
satisfacerii nevoilor sociale concrete şi ale promovorii dezvoltării sociale. 

Din punct de vedere al educaţiei, managementul este un sistem de concepte, metode, 
instrumente de orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la 
nivelul performanţelor aşteptate. 

Managementul, în maniera lui actuală de abordare îşi găseşte o aplicare specifică şi în domeniul 
conducerii educaţiei, ca acţiune complexă de dirijare , proiectare şi evaluare a formării , dezvoltării 
personalităţii  fiecărui individ, conform unor scopuri formulate.                                                                             

Managerul este reprezentat de persoana care exercită funcţiile managementului în virtutea 
obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o ocupă. 
Managerul are un statut social bine definit, ce prevede o serie de drepturi şi obligaţii, prin care 
managerii se deosebesc de celelalte categorii de profesionişti. 

Managerul şcolar este un cadru didactic care pune în funcţiune programul managerial, conduce 
personalul didactic, preşcolarii şi şcolarii cooptaţi în sistemul de învăţământ, precum şi personalul 
administrativ, în scopul creşterii eficienţei procesului instructiv-educativ. 

Dintre calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile pe care trebuie să le deţină un manager, amintim : 
inteligenţa, memoria, spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, sănătatea, caracterul, etc. 

Managementul şcolar se poate structura şi la un nivel inferior,. Se distinge astfel un 
management al clasei de elevi,care poate fi considerat şi un semiagent sau un management parţial, 
fiindcă în acest plan predomină activităţile de predare- învăţare- evaluare. Activitatea profesorului 
la clasă cuprinde nu numai operaţii de predare şi de evaluare, ci presupune şi culegerea de 
informaţii despre elevi, despre modul cum aceştia înţeleg lecţiile, cum se pregătesc, despre relaţiile 
dintre elevi etc., de unde rezultă posibilitatea profesorului de a identifica mai multe posibilităţi de 
intervenţie şi de luare a deciziilor. 

Profesorul/învăţătorul este cel care reuneşte toate resursele materiale şi umane , resurse logistice 
de ordin pedagogic şi psihologic şi le configurează într-o manieră proprie la nivelul cşasei pe care o 
conduce. 
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Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, 
climatul şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent de naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor 
demersurilor didactice pe principii democratice, să introducă noi strategii instrucţionale care să 
încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea 
performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în procesul didactic proiecte ale 
clasei. 

În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul şcolii şi al clasei au ca scop 
încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor 
şcolare pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi coportamentul 
elevilor şi a proofesorilor interacţionează direct cu managementul clasei şi al şcolii. 

Managementul clasei cuprinde trei componente esenţiale: managementul conţinutului, 
managementul problemelor disciplinare şi managementul relaţiilor interpersonale. 

Cercetările demonstrează  că incidenţa ridicată a probl0emelor disciplinare în clasă are un 
impact semnificativ asupra eficienţei predării şi învăţării. Astfel, s-a demonstrat că profesorii care 
se confruntă cu asemenea probleme nu pot planifica activităţi educaţionale adecvate. De asemenea, 
aceştia tind să neglijeze varietatea metodelor de organizare a conţinutuli, solicită foarte rar elevii în 
discutarea şi evaluarea materialelor învăţate. În plus, comprehensiunea temelor studiate nu este 
monitorizată cu consecvenţă. 

S-a demonstrat că deprinderile consecvente de management şi de organizare reduc numărul 
problemelor disciplinare. 

Având în vedere aceste date, se poate afirma că managementul conţinuturilor nu se refreă la 
deprinderile de a preda o disciplină specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor 
disciplinelor şi activităţilor. Doyle a accentuat că managementul educaţional se caracterizează mai 
ales prin asigurarea cooperării elevilor în timpul activităţilor de învăţare. 

Kounin afirmă că în centrul deprinderilor de management al clasei se află managementul 
activităţilor instrucţionale,corelarea în integrarea activităţilor suplimentare şi rezolvarea 
problemelor specifice disciplinei. 

Managementul problemelor disciplinare se funbdamentează pe credinţele despre natura umană. 
Prin integrarea ideii diversităţii umane (şi a individualităţii în acelaşi timp) în filosofia lor 
educaţională, cadrele didactice pot îmbunătăţii managementul clasei. 

Cercetătorii au demonstrat importanţa recompensării comportamentelor pozitive ale elevilor. 
Atunci când optează pentru un stil de management al clasei, cadrele didactice ar trebui să folosească 
un stil asertiv de comunicare şi de comportament. În plus, ar trebui să conştientizeze în ce măsură 
îşi doresc să îi integreze pe copii într-o anumită activitate de învăţare, în deplină concordanţă cu 
regulamentele impuse clasei şi şcolii. 

În opinia lui Iverson şi froyen, managementul problemelor disciplinare este esenţial pentru 
crearea unui demers de predare – învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea sarcinilor, care să 
asigure elevilor mai multă independenţă şi autonomie în procesul de socializare. 

Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă şi la controlul profesorului asupra 
conmsecinţelor demersului didactic componentele unui plan de manager al problemelor disciplinare 
sunt: recompensarea comportamentului responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil şi 
inadecvat, ignorarea, controlul consecvent, mustrări verbale uşoare, aşezarea preferenţială în bănci 
etc. 

Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clase ca microsistem social. 
Rolurile şi expectaţiile cadrului didactic şi elevilor construiesc un mediu de învăţare. Cu alte 
cuvinte, cultura şcolară a unei instituţii educaţionale este unică. Cu toate acestea, ea este influenţată 
de cultura comunităţii în cadrul căreia funcţionază, ale cărei obiectiveeducaţionale trebuie 
respectate. Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală şi cumunitate, care să fie revizuită şi 
modificată constant îm conformitate cu dinamica socială. 

Datorită diversificării instituţiilor educaţionale, elevii şi cadrele didactice ar trebui să fie 
conştienţi de folosirea divesităţii umane în vederea consolidării grupului şcolar. 
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Şcolile de calitate sunt definite prin eficienţa cadrelor didactice şi rezultatele elevilor contextul 
existenţei unor relaţii interpersonale puternice. În acest sens relaţiile profesor – elev sunt esenţiale 
pentru asigurarea unui climat şcolar pozitiv. 

Problemele de disciplină şcolară pot fi rezolvate fie individual (întâlniri profesor-elev, fie în 
grup. Dacă încrederea reciprocă este mai puternică elevii vor deveni indivizi responsabili mai 
devreme. În acest fel, atât educatorii cât şi elevii devin co-participanţi în procesul de predare-
învăţare, încercând să obţină rezultate individuale şi colective mai bune. 

Elementele de management al clasei se constituie cu suficientă claritate şi din perspectiva 
strategiilor şi metodelor didactice. 

Prin strategii didcatice se înţelege de obicei ansambluri de forme, metode, mijloace tehnice şi 
principii de utilizare a lor, cu ajutorul cărora se vehiculează conţinuturi în vederea atingerii 
obiectivelor sau direcţii principale de acţiune, presupunând structuri de metode, tehnici şi procedee. 

Potrivit literaturii de specialitate se disting trei modele de predare şi strategii didactice: modelul 
spontan, care se referă la strategii tradiţionale utilizate de profesori, şi constau în selecţia unor 
cunoştinţe, transmiterea acestora într-o formă orală şi solicitarea elevului să reproducă aceste 
cunoştinţe; modelul de transmitere prin reproducere este axat mai ales pe îndrumarea elevului de a 
ajunge la cunoştinţe; modelul transformării ce porneşte de la principiul  că elevul doreşte să înveţe 
şi se află în căutarea cunoştinţelor. 

Deciziile luate  de către profesor în ceea ce priveşte strategiile de învăţare au o anumită 
constantă bine determinată şi se încadrează în stilul de predare al profesorului, dar  pot fi schimbate 
în funcţie de situaţiile concrete care apar. 

Analizând managementul activităţilor didactice în plan curricular, se pot deosebi cinci strategii 
bine delimitate: explicativ – reproductivă, explicativ – intuitivă, algoritmico – euristică, euristico – 
algoritmică şi a metodelor participative 

Deciziile cadrelor didactice în alegerea strategiei optime rezultă din compararea obiectivelor din 
taxonomiile cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi 
tehnici. În asemenea situaţii, mălşiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, 
fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor şi elev. 

 
A. Noţiunea de management al conţinturilor intervine când profesorul/învăţătorul(ii) se află în 

postura de a coordona spaţiul, materialele, echipamentele aferente, mişcarea şi aşezarea elevilor, 
precum şi materialul de studiu propriu-zis, integrate într-o arie curriculară sau într-un  program de 
studiu.  

   
Lista comportamentelor observabile  

Deprinderi manageriale ale procesului instructiv: 

1. Managementul ritmului se referă la modul în care profesorul/învăţătorul coordonează şi 
direcţionează ritmul activităţilor în timpul orei: 

a. Evitarea discontinuităţii:  

 schimbarea bruscă a tipului de activitate – profesorul/învăţătorul intervine brusc într-o 
activitate în desfăşurare fără a anunţa acest fapt şi oferă sugestii pentru o altă activitate;  

 abandonarea temporară a unui tip de activitate – profesorul/învăţătorul lasă o activitate 
suspendată, trece la alta şi revine la activitatea iniţială;  

 abandonarea aparentă a unui tip de activitate şi revenirea bruscă după un interval de timp  – 
variantă a tipului anterior de discontinuitate: profesorul/învăţătorul termină în aparenţă o activitate, 
începe alta şi revine pe neaşteptate la prima; 

 abandonarea unui tip de activitate înainte de finalizarea acestuia  – profesorul/învăţătorul 
abandonează o activitate, trece la alta şi nu revine la prima; 
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b.Evitarea încetinirii ritmului:   

 supraîncărcarea  – intervine când profesorul/învăţătorul este prea plictisitor;  
 supraîncărcarea prin exces de explicaţii  – profesorul/învăţătorul acordă prea mult timp 

indicaţiilor şi explicaţiilor;  
 supraîncărcarea prin exces de amănunte  – profesorul/învăţătorul devine excesiv de preocupat 

de detalii, în detrimentul ideii principale;  
 încetinirea ritmului prin utilizarea excesivă a materialului şi echipamentelor aferente – 

profesorul/învăţătorul utilizează materiale didactice şi echipamente în mod excesiv, distrăgând 
atenţia elevilor de la conţinutul comunicat;  

 fragmentarea inutilă a activităţii  – o activitate este prezentată fragmentat, deşi natura ei nu 
implică acest tip de abordare;  

2. Promovarea activităţilor în grup se referă la capacitatea profesorului/învăţătorului de a capta 
şi a menţine atenţia grupului pe parcursul activităţilor din timpul orei coordonarea structurii 
grupului. 

a) Profesorul/învăţătorul poate face apel la o gamă variată de reacţii pentru a suscita şi a menţine 
atenţia grupului pe parcursul orei. Câteva dintre tehnicile relaţiei profesor-elev în această direcţie 
sunt:  

 distribuirea echitabilă a ocaziilor de afirmare a elevului („Voi fi solicitat în timpul acestei 
ore”); 

 ajutorul acordat individual membrilor grupului („Profesorul/învăţătorul îmi acordă atenţie şi 
vrea să reuşesc”); 

 explorarea posibilităţilor latente („Am timp să mă gândesc”);  
 investigarea comportamentului profesorului/învăţătorului ("Profesorul/învăţătorul face 

eforturi speciale ca să mă ajute să răspund”);  
 problematizarea la nivel superior („Profesorul/învăţătorul se aşteaptă să gândesc la această 

problemă”);  
 aprobarea sau corectarea activităţii elevului („Mi se va spune cu promptitudine dacă 

activitatea mea este acceptabilă sau nu”); 
 lauda („Profesorul/învăţătorul este deosebit de mulţumit de activitatea mea”);  
 conştientizarea motivelor de laudă („Profesorul/învăţătorul îmi va spune motivul/ele pentru 

care este mulţumit de realizările mele la oră”);  
 atenţia faţă de ceea ce au de spus elevii („Profesorul/învăţătorul este interesat de ceea ce am 

de spus”);  
 acceptarea sentimentelor elevilor („Profesorul/învăţătorul îmi înţelege sentimentele şi mi le 

respectă”);  
 raporturile proxemice cu elevii („Profesorul/învăţătorul este apropiat de mine, dar aceasta nu 

mă deranjează”);  
 respectul/politeţea faţă de elevi („Profesorul/învăţătorul mă respectă”);  
 interesul personal faţă de elevi („Sunt mai mult decât un simplu elev pentru 

Profesorul/învăţătorul meu; aceasta mă măguleşte”);  
 sentimentele („Profesorului/învăţătorului îi place de mine/ mă apreciază”);  
 amânarea unei reacţii („Profesorul/învăţătorul este nemulţumit de ceea ce fac, dar nu este 

nemulţumit de mine ca persoană”);  
b. Coordonarea graduală a responsabilităţilor: profesorul/învăţătorul creează sentimentul că 

fiecare este responsabil de ceea ce se întâmplă la nivel de grup, prin creşterea nivelului de 
interacţiune şi feedback pentru toţi elevii. Astfel, elevii vor încerca un sentiment de împlinire şi de 
responsabilitate, pentru că se simt importanţi în interiorul grupului; în felul acesta creşte 
receptivitatea.  
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c. Menţinerea atenţiei prin mişcările profesorului/învăţătorului în clasă, gestică, modulaţii 
vocale, contact vizual.  

3. Evitarea saturaţiei se referă la abilitatea profesorului/învăţătorului de a reduce la minimum 
plictisul care poate interveni în timpul unei activităţi în clasă, Aceasta se poate realiza prin 
abordarea progresivă a activităţilor, prin crearea varietăţii şi prin provocarea studenţilor. 

a. abordarea progresivă a materialului de studiu – restructurarea programei când nu se 
înregistrează progrese în procesul instructiv, fie din cauza refuzului manifestat de elevi în raport cu 
o anumită tematică, fie din cauza oboselii acestora.  

b. varietatea – stârnirea interesului şi implicarea elevilor în activităţi care solicită spiritul de 
cercetare şi interesul.  

c. provocarea – utilizarea de materiale şi antrenarea în activităţi care îi provoacă pe elevi să 
iasă din rutina şcolară.  

Prezentarea succesivă a activităţilor şi integrarea activităţilor instructive suplimentare: 

4. Coordonarea recapitulării zilnice a materiei: şedinţele recapitulative zilnice pot furniza un 
punct de plecare pentru învăţarea unor noţiuni noi. Acestea constituie o metodă bună de cuantificare 
a responsabilităţii, dar nu trebuie să fie plictisitoare sau repetitive. Pentru a menţine interesul 
elevilor pentru recapitulare, profesorul/învăţătorul trebuie să evalueze noua lecţie şi să adapteze 
recapitularea la specificul acesteia. De exemplu, prezentarea „recitativă” a unei informaţii factuale 
se poate face prin tehnica jocului, în timp ce pentru activităţile în grup şi rezumate se pot utiliza 
tabla şi creta.  

5. Coordonarea recapitulării prezentărilor/ lecţiilor propriu-zise: Profesorul/învăţătorul îi poate 
ajuta pe elevi să înveţe cum să asculte şi să ia notiţe cu ajutorul unor strategii. Prin raportarea lecţiei 
noi la cunoştinţele anterioare îi va ajuta pe elevi să-şi menţină atenţia. De asemenea, o lecţie poate fi 
predată într-un mod mai atractiv prin utilizarea mijloacelor audio-vizuale şi a unor materiale 
suplimentare scrise, prin mişcarea profesorului/învăţătorului prin clasă şi schimbarea distanţei 
dintre profesor şi elev, prin invocarea numelor elevilor din clasă în exemplele date („Să presupunem 
că Mary a cumpărat...”). În timpul unei expuneri sau prezentări, gradul de receptare a  materialului 
predat trebuie verificat permanent.  

6. Coordonarea lucrului individual în clasă:  

a. prezentarea sarcinilor de lucru: se prezintă în mod explicit scopul activităţii, precum şi 
strategiile cognitive utilizate pentru a ajuta elevii să-şi focalizeze activitatea în direcţia dorită;  

b. monitorizarea performanţei: după enunţarea sarcinilor de lucru, se acordă un interval de 
timp pentru ca toţi elevii să înceapă activitatea. Apoi profesorul/învăţătorul se poate deplasa printre 
elevi, ajutându-i pe cei care întâmpină probleme; pune întrebări pentru a conduce activitatea într-o 
anumită direcţie sau le arată celor care lucrează în perechi cum să se ajute unul pe celălalt fără să-şi 
ofere rezolvarea;  

c. evaluarea: se pune accent pe tipurile de activităţi care oferă profesorului/învăţătorului 
informaţii asupra modului de gândire şi a capacităţilor comprehensive ale elevilor mai curând decât 
pe cele care demonstrează capacitatea elevilor de a rezolva corect o temă;  

7. Coordonarea temelor pentru acasă: Profesorul/învăţătorul discută cu elevii pretenţiile pe care 
le are în legătură cu tema dată, exemplificând prin teme bine efectuate din orele anterioare. 
Volumul temelor variază în funcţie de nivelul clasei şi de obiectivele lecţiei; se preferă teme reduse 
cantitativ, dar regulate, precum şi teme care apelează la gândire. Se verifică temele.  
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8. Coordonarea discuţiilor în clasă: discuţiile vor fi încurajate şi printr-o dispunere specifică a 
scaunelor în clasă, astfel încât elevii să se poată vedea unul pe altul. Profesorii trebuie să planifice 
tipul de discuţie în clasă, să comunice aceste metode elevilor şi să le revizuiască periodic.  

Câteva metode de încurajare a discuţiilor în clasă: prezentarea şi exemplificarea deprinderilor 
necesare în angajarea unei discuţii; elevii trebuie lăsaţi să determine singuri scopul discuţiei pentru 
a le creşte interesul faţă de acest tip de activitate; trebuie stabilit cine vorbeşte, intervalul de timp 
acordat fiecărui vorbitor, ordinea în care se intervine în discuţie, tipul şi volumul de asistenţă care se 
poate acorda elevilor care refuză acest tip de activitate, cum se poate decide când discuţia pe o 
anumită temă trebuie să se sfârşească.  

Discuţia va decurge mai firesc dacă profesorul/învăţătorul oferă în prealabil un plan al acesteia 
şi evaluează calitatea acesteia pe parcurs; de asemenea, trebuie să încurajeze clasa să manifeste 
respect faţă de vorbitor, folosind observaţiile individuale ale elevilor ca preambul al propriilor 
observaţii/comentarii, sau solicitând un elev să rezume observaţiile unui coleg înainte de a-şi 
prezenta propriul discurs.  

9. Coordonarea proiectelor şi a învăţării prin problematizare. Pentru aceasta, elevii vor primii 
intervale de timp în care să reflecteze asupra problemei(lor) în chestiune. Durata intervalului de 
gândire şi gradul de dificultate al chestiunilor supuse reflecţiei cresc progresiv pe parcursul anului 
şcolar. În timpul intervalului „de gândire” elevii îşi pot nota, într-o formă scurtă, ideile proprii. 
Profesorul/învăţătorul poate prezenta stadiul în care se află rezolvarea problemei(lor) respective, 
astfel ca elevii să poată urmări întregul proces. În felul acesta, elevii pot aborda problemele din 
diverse perspective şi pot formula concluzii la sfârşitul unei astfel de lecţii.  

Abordarea de către profesor a problemelor colaterale disciplinei procesului instructiv:  
Angajarea în activităţi nesolicitate de sarcina de lucru intervine în timpul orelor de lucru individual 
în clasă şi se referă la angajarea elevilor în activităţi care nu au legătură cu sarcina de lucru. Pentru a 
rezolva aceste inconveniente, profesorul/învăţătorul poate:  

a. să reamintească o dată întregii clase că este momentul să treacă la lucru  
b. să păstreze contactul vizual cu clasa şi să nu se lase el însuşi absorbit de alte activităţi  
c. să-i înveţe pe elevi să nu-şi întrerupă activitatea în timp ce aşteaptă ajutorul/asistenţa 

profesorului/învăţătorului  
d. să plaseze în dreptul elevului(ilor) care manifestă acest comportament un semnal vizual (D), 

desemnând „timpul datorat” de cel/cei care irosesc timpul de lucru 

10. Vorbitul fără permisiunea profesorului/învăţătorului (în timpul procesului de predare). 
Pentru a remedia acest comportament, Profesorul/învăţătorul trebuie să stabilească în mod explicit 
coordonatele comportamentului elevilor în timpul predării (ex.: interdicţia de a interveni verbal fără 
anunţarea prealabilă prin ridicarea mâinii şi fără a fi primit permisiunea profesorului/învăţătorului în 
acest sens). Dacă problema persistă, profesorul/învăţătorul trebuie să apeleze mai energic la simţul 
responsabilităţii individuale, utilizând, după caz, consecinţele pozitive şi negative ale 
comportamentului – cele negative se referă la „timpul datorat” şi la intervale de eliminare.   

Vorbitul fără permisiunea profesorului/învăţătorului (pe parcursul întregii ore). În cazul acesta, 
profesorul/învăţătorul poate utiliza următoarele strategii:  

a. să discute cu elevul respectiv un program de „păstrare a liniştii” atunci când este necesar;  
b. să menţioneze măsurile pe care le va lua dacă situaţia persistă ; 
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c. să definească intervalul de „păstrare a liniştii” ca interval pe care elevul în cauză îl va 
petrece într-o zonă izolată a clasei; pe parcursul acestui interval, elevului care perturbă liniştea nu i 
se permite să intervină în discuţiile purtate în clasă;  

d. să avertizeze şi să admonesteze verbal o singură dată elevul în cauză;  
e. în cazul în care abaterea se repetă, elevului i se va cere să prelungească „păstrarea liniştii” 

până la sfârşitul orei şi eventual în ora următoare, după caz;  
f. se va aduce la cunoştinţa elevului că „datorează timp” după terminarea orelor pentru fiecare 

situaţie în care vorbeşte în timpul intervalului desemnat pentru „păstrarea liniştii”;  
g. dacă elevul respectă regulile stabilite, va fi recompensat;  
h. dacă mai mulţi elevi vorbesc continuu în timpul orei, profesorul/învăţătorul marchează pe o 

listă tipul de discuţii adecvate, precum şi pe cele inoportune, folosind spre exemplificare şi situaţii 
din timpul orelor anterioare;  

i. dacă după două săptămâni de la implementarea acestui plan nu se înregistrează nici o 
ameliorare a comportamentului, se elaborează o strategie care să implice şi părinţii;  

 13. Refuzul de a ridica mâna. Este util ca profesorul/învăţătorul să stabilească un interval al 
lecţiei în care elevii urmează să-şi anunţe răspunsul prin ridicarea mâinii şi intervale în care nu este 
cazul s-o facă. După stabilirea acestor distincţii, profesorul/învăţătorul ignoră pe cei care răspund 
fără să se anunţe în prealabil şi îi solicită pe cei care ridică mâna.  

14. Incapacitatea de a asculta discursul profesorului/învăţătorului şi refuzul de a îndeplini 
indicaţiile verbale ale acestuia. Mai întâi, se stabileşte o regulă generală cu privire la modul în care 
discursul profesorului/învăţătorul trebuie urmărit de către elevi, care trebuie să includă şi 
consecinţele pozitive şi negative. Este util ca profesorul/învăţătorul să aprecieze efortul elevilor de  
a-şi păstra atenţia şi de urmări indicaţiile pe parcursul orei.  

15. Prezentarea cu întârziere sau incompletă a temelor şi sarcinilor de lucru. Se planifică din 
timp modul de abordare a temelor pentru acasă prin prezentarea unui sistem de evaluare coerent şi 
ferm, astfel încât elevii să cunoască cerinţele pentru obţinerea notei/calificativului minim (pentru 
promovare). Se aduc la cunoştinţa părinţilor cerinţele şi natura temelor şi sarcinilor de lucru. Se 
acordă elevilor timp de reflecţie în clasă atunci când primesc o sarcină de lucru/temă nouă sau 
dificilă.  

16. Întârzierea la ore şi absenteismul. Se adoptă sisteme de evaluare care acordă puncte pentru 
pentru participarea la oră şi efortul depus de elevi. Ca să încurajeze participarea la oră, 
profesorul/învăţătorul poate întâmpina elevii la uşă, salutându-i pe fiecare în parte, pe măsură ce 
aceştia intră în clasă. Lecţia va debuta imediat după începutul orei. Elevii trebuie să fie înştiinţaţi 
asupra măsurilor ce vor fi luate când întârzierea devine un obicei.  

17. Lipsa (refuzul) motivaţiei/ inactivitatea. Pentru rezolvarea acestei probleme, profesorul  
trebuie să dispună de informaţii corecte cu privire la nivelul elevilor şi să ia în considerare toate 
cauzele care pot duce la lipsa/refuzul motivaţiei. Profesorul/învăţătorul trebuie să fixeze un nivel 
standard de succes, pe care să-l discute cu elevul(ii) în cauză, stabilind împreună cu acesta/aceştia 
nivelul pe care îşi propun să-l atingă. Profesorul/învăţătorul trebuie să fie calm şi să susţină efortul 
celor în cauză.  

18. Frauda (copiere etc.). Pentru evitarea acestei probleme, elevii trebuie să deprindă tehnicile 
minimale de lucru în grup, de dozare a timpului. Profesorul/învăţătorul trebuie să fie atent pentru că 
frauda poate interveni în orice moment şi trebuie să monitorizeze clasa pentru evitarea acestui fapt 
(securizarea testelor, aranjamentul scaunelor, eliberarea mesei şi a spaţiului din jurul acesteia de 
orice materiale, păstrarea contactului vizual cu clasa, deplasarea prin clasă). 
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19. Teama faţă de formele de testare. Unii elevi intră în panică atunci când sunt testaţi. 
Profesorul/învăţătorul îi poate ajuta urmărind şi înregistrând comportamentul acestor elevi la test, 
modul de abordare a testării, recomandându-le apoi alte modalităţi de abordare a testării care să 
elimine teama. Testările frecvente şi mai scurte pot contribui la reducerea stresului cauzat de 
examene. Dacă este cazul, profesorul/învăţătorul poate discuta cu părinţii şi poate apela la ideile şi 
sprijinul acestora. 

 Definiţie  

B. Mangementul problemelor disciplinare se referă la tehnicile necesare rezolvării problemelor 
de disciplină a clasei. (Froyen & Iverson, 1999, p. 181). 

List comportamentelor observabile 

1. Aprecierea simţului de răspundere  

 Profesorii pot monitoriza comportamentul elevilor, pot vedea dacă acesta corespunde 
aşteptărilor şi dacă elevii dovedesc simţ de răspundere. Profesorul/învăţătorul trebuie să păstreze 
contactul vizual cu clasa (s-o „scruteze” frecvent), să se mişte prin clasă în timpul lucrului 
independent, apreciind efortul susţinut al elevilor sau comportamentul deosebit al acestora.  

 Profesorul/învăţătorul poate aprecia comportamenul adecvat prin zâmbet, înclinarea 
aprobativă a capului, laude, remarci compatibile cu vârsta elevilor, în mod frecvent. 
Comportamentul responsabil al acestora poate fi consemnat în scris, prin notificări adresate direct 
elevului sau părinţilor/supraveghetorilor, incluzând certificate de merit. De asemenea, 
profesorul/învăţătorul poate să arate aprecierea dând elevului sarcini suplimentare şi lăudându-l 
pentru eforturile lui zilnice. Exemple: „Andi, ai simţ de răspundere. Văd că eşti atent şi interesat.” 
„Gabi, intervenţia ta ne-a ajutat să înţelegem mai bine problema”.  

2.  Corectarea comportamentului iresponsabil sau neadecvat 

 Profesorul/învăţătorul aduce la cunoştinţă elevilor un număr de acte comportamentale 
neadecvate (observabile de către aceştia) care pot interveni pe parcursul unei zile. 
Profesorul/învăţătorul trebuie să determine dacă aceste comportamente pot fi controlate prin 
ignorare, măsuri ulterioare de corecţie etc. Măsurile potrivite trebuie aplicate cu calm, fermitate şi 
obiectivitate. Elevii trebuie înştiinţaţi de la început care sunt măsurile cărora vor fi supuşi în cazul 
comportamentului neadecvat (în spaţiul şcolii măsurile includ ignorarea, controlul proxemic, 
admonestarea verbală blândă, aluzii şi avertismente, exemplele pozitive, tehnica „timpului datorat”, 
eliminarea). Profesorul/învăţătorul trebuie să se asigure că măsura corectivă este adecvată 
comportamentului care a cauzat-o.  

3. Ignorarea 

 Profesorul/învăţătorul trebuie să ignore un elev care poate reacţiona negativ la admonestarea 
verbală blândă sau al cărui comportament neadecvat nu lezează desfăşurarea orei. 
Profesorul/învăţătorul trebuie să găsească ocazii pentru a da exemple de comportamente 
responsabile şi iresponsabile, să interacţioneze pozitiv cu elevul şi să ignore constant limbajul 
verbal sau corporal neadecvat.  

4. Controlul proxemic 

 Profesorul se deplasează în spaţiul elevului pentru a-i supraveghea comportamentul.  
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5.  Admonestarea verbală blândă 

 Această metodă se aplică atunci când elevul nu realizează că are un comportament 
neadecvat. Profesorul/învăţătorul se va adresa individual elevului în cauză, însoţind admonestarea 
blândă cu exemple de comportament pozitiv alternativ. Ex.: „Denis, trebuie să vizionezi acest film. 
Aminteşte-ţi care e regula noastră – Fii gata să înveţi”  

6.  Amânarea  

 Amânarea intervine când un elev încearcă în mod insistent să atragă atenţia asupra propriei 
persoane. Ex.: „Denis, dacă ai o plângere, o discutăm la momentul potrivit”. „Mona, ai început să 
vorbeşti fără rost. Notează-ţi ce ai de spus şi aşteaptă până vei primi răspunsul la timpul cuvenit”  

7. Aşezarea diferenţiată a elevilor în clasă  

 Profesorul/învăţătorul trebuie să aşeze mai aproape de catedră/tablă pe cei care au probleme 
de acuitate vizuală/auditivă sau pe cei care necesită mai multă asistenţă. De asemenea, aranjamentul 
trebuie să ţină seama şi de aptitudinile elevilor.  

8. Tehnica „Timpului datorat”  
 Aceasta tehnică se aplică în cazul în care timpul irosit în clasă din cauza comportamentului 

neadecvat al elevului trebuie recuperat de acesta în timpul lui liber. Se fixează intervale mici de 
timp pentru fiecare abatere. Profesorul/învăţătorul trebuie să decidă care va fi activitatea elevului în 
intervalul de „timp datorat”. Ex.: „Irina, trebuie să asculţi când altcineva vorbeşte”. Dacă elevul 
continuă să vorbească, învăţătorul îi comunică: „Irina, ne eşti datoare două minute”  

   
9. Eliminarea  
 Eliminarea în spaţiul clasei, într-un loc special desemnat. Profesorul/învăţătorul stabileşte 

dinainte durata eliminării, astfel ca aceasta să fie compatibilă cu vârsta/nivelul elevului; se foloseşte 
un cronometru pentru a urmări respectarea intervalului de către elev; elevii de vârstă mică trebuie 
însoţiţi până la locul respectiv; dacă elevul are acelaşi comportament după ce revine la loc, va fi 
trimis înapoi; profesorul trebuie să pregătească un formular care va trebui completat de elev, cu 
scopul ca acesta să reflecteze asupra propriului comportament; de asemenea, va purta o discuţie 
coerentă cu elevul.  

  
10. Înştiinţarea părinţilor/supraveghetorilor   
 Părinţii/supraveghetorii vor fi înştiinţaţi cu privire la comportamentul elevului şi li se va 

sugera să inducă acestuia un comportament responsabil. În orice caz, metoda nu poate fi aplicată în 
cazurile de comportament neadecvat „cronic”.  

11. Angajamentul scris  

 Angajamentul scris reprezintă o soluţie cooperantă pentru rezolvarea problemelor 
disciplinare în cazul în care măsurile de mai sus nu sunt eficiente; angajamentul include aşteptările 
celui care educă (clar formulate), consecinţele negative ce decurg din comportamentul elevului, 
precum şi intervalul de timp în care se aşteaptă remedierea. Profesorul/învăţătorul trebuie să-i înveţe 
pe elevi cum se alcătuiesc aceste angajamente şi să-i ajute să aleagă şi să administreze singuri 
posibilele consecinţe şi măsuri.  
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12. Stabilirea regulilor de comportament în afara clasei 

 Dacă elevii sunt puşi să supravegheze activităţile din pauză, se vor mândri că sunt trataţi ca 
nişte adulţi. Cei care încalcă regulile trebuie să suporte consecinţele. Profesorul/învăţătorul 
stabileşte o listă de tipuri de comportament în spaţiul respectiv (acceptabil şi neacceptabil) şi o listă 
de măsuri în cazul nerespectării regulilor. Profesorul/învăţătorul trebuie să identifice modalităţi de 
permanentizare a supravegherii pe holuri şi să ofere un feedback  pozitiv elevilor când 
comportamentul acestora s-a îmbunătăţit.  

13. Măsurile coercitive.  

 Acestea trebuie utilizate cu grijă, deoarece sunt considerate intervenţii radicale. Trebuie 
aplicate pe termen scurt şi planificate în raport cu tipul de comportament rezistent la alte soluţii mai 
simple.  

Definiţie  
 
C. Managementul relaţiilor interpersonale profesor-elev are ca obiect aptitudinile manageriale 

în domeniul relaţiilor interpersonale pe care profesorul/învăţătorul/conducătorul de grup le exercită 
în raport cu elevii percepuţi ca grup. (Froyen & Iverson, 1999, p. 221). 

Problematizarea ca soluţie a problemelor disciplinare:  

1. Pentru a facilita rezolvarea problemelor disciplinare, profesorul se poate implica în situaţia 
elevului, poate să-şi exprime preocuparea pentru elev în calitate de persoană, construind astfel o 
relaţie cu elevul. În felul acesta, profesorul/învăţătorul poate să-şi ajute elevii să reflecteze asupra 
propriilor dorinţe şi planuri, încercând  totodată să înţeleagă opţiunile acestora. În cazul în care 
elevul a făcut o alegere  iresponsabilă, profesorul/învăţătorul îl poate întreba: „Ce doreşti de fapt?” 
„Ce îţi trebuie?” „Cum ai vrea să fie la şcoală?”  

2. Profesorul/învăţătorul trebuie să aibă capacitatea de a stăpâni comportamentul elevului la un 
moment dat, fără să-i reamintească greşelile trecute. Profesorul trebuie să încurajeze onestitatea şi îi 
poate ajuta pe elevi să facă o alegere şi să fie responsabili în raport cu propria opţiune.  

Exemplu: Profesorul/învăţătorul observă că Denis îl îmbrânceşte Alexandru şi îl pedepseşte pe 
primul, care protestează că Alex a început. Denis trebuie să afle că reacţia lui este un răspuns la o 
provocare şi că este responsabil pentru alegerea comportamentală făcută. De asemenea, Denis 
trebuie să afle că există şi alte modalităţi de a reacţiona la comportamentul agresiv şi că trebuie să 
fie pregătit să accepte consecinţele care decurg din propriile lui alegeri nepotrivite.  

3 Profesorul/învăţătorul trebuie să ajute elevul să emită singur o judecată de valoare asupra 
propriului comportament: să ofere reguli comportamentale explicite şi repetate consecvent; să-i 
ajute pe elevi să înţeleagă implicaţiile sociale pe termen lung ale comportamentului lor, fără să 
impună un sistem de valori unic.  

Exemple: „Fapta ta încalcă regulile?” „Eşti mulţumit de ceea ce ai făcut?” „I-ai ajutat pe ceilalţi 
în vreun fel cu fapta ta?”  

4. Profesorul/învăţătorul trebuie să-i ajute pe elevi să-şi planifice schimbarea comportamentului, 
adică să transpună problemele teoretice în practică, dând astfel diverse sarcini elevilor; să-i ajute să 
identifice şi să aprecieze pertinenţa propriilor opţiuni comportamentale. Planul trebuie extins după 
ce se înregistrează primele succese.  
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Exemple: „Cum ţi-ai propus să urmezi regulile noastre?” „Pot să te ajut să îţi duci la îndeplinire 
planul?” „Cum ai să te comporţi când vei avea simţ de răspundere?” „Iată cum s-au comportat alţii 
în situaţii similare. Crezi că vreuna din aceste soluţii e valabilă şi în cazul tău?”  

5. Profesorul / învăţătorul trebuie să obţină angajamentul elevului că va urma planul de 
schimbare a comportamentului: „Ai vreun plan potrivit?” „Vezi situaţia în perspectivă?” 
Angajamentul trebuie „pecetluit” dând mâna cu elevul sau punându-l să semneze un contract scris 
în acest sens. Odată ce angajamentul a fost obţinut, elevul trebuie să-l pună în practică imediat. 
Profesorul/învăţătorul poate verifica periodic eficienţa acestuia.  

6. Nu acceptaţi scuze pentru eşecul planului de remediere a comportamentului: „Sunt 
dezamăgit, dar nu descurajat. Azi nu ai reuşit să-l respecţi. Ce părere ai, mâine va merge?” 

 7. Nu pedepsiţi şi nu criticaţi elevul pentru întreruperea programului de reabilitare 
comportamentală: pauza poate fi un mijloc eficient de implementare a măsurilor de management al 
clasei: „Nu putem accepta aşa ceva; hai să-ţi analizăm comportamentul şi să facem alt plan de 
reabilitare în cadrul regulilor noastre”. 

Problematizarea de grup prin intermediul discuţiilor:  

 Tipuri de discuţii de grup:  
a. întâlniri care au ca teme prietenia, cinstea, temerile, succesul, handicapurile, sentimentul de 

apartenenţă la grup, conformarea la un sistem de reguli  
b. discuţii problematizante: relaţia programei de studiu cu situaţiile concrete din existenţa 

cotidiană, deşi subiectele abordate pot depăşi nivelul strict al şcolii  
c. şedinţe de diagnoză educaţională, legate de programa de studiu şi de eficientizarea învăţării. 

Acestea au rolul de a promova parteneriatul dintre elevi şi profesori.  
 Metode:  
a. Toate problemele care privesc clasa ca grup sau elevul ca individ sunt subiecte potrivite 

pentru discuţii menite să rezolve problemele existente, nu să învinovăţească sau să pedepsească. 
Profesorul/învăţătorul nu trebuie să se erijeze în judecător.  

b. Oricum, el poate evalua metodele aplicate la nivel de grup. Dispunerea în cerc în spaţiul 
destinat discuţiei este adecvată pentru aceste întâlniri de grup care nu trebuie să depăşească 30-40 
minute.  

c. Elevilor trebuie să li se ofere ocazia de a interveni în discuţie, însă grupul nu trebuie să 
întrerupă pe cel care vorbeşte pentru a corecta o idee sau a pune sub semnul întrebării o anume 
poziţie.  

 

Bibliografie: 
 

 E. Joiţa  ,,Management şcolar “ Ed. Gh. C. Alexandru, Craiova 1995 
 Froyen, L. A. & Iverson, A. M. ,,Schoolwide and classroom management “   1999 
 

2305



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                            

ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 
 
 

G. P. P. ”Lumea Copiilor” Topoloveni 
Prof. inv. prescolar Ungureanu Luminita 

  
 

Moto: ,,Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, 
ci ca o personalitate armonioasă.’’ (Albert Einstein) 

   
Idealul educaţional în învăţământul preuniversitar românesc vizează dezvoltarea liberă, integrală 

şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. Un rol deosebit 
de important în vederea atingerii acestui ideal îl are educaţia non-formală. Educaţia non-formală 
completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de invăţământ, 
dar şi în interiorul acestuia, constituind o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 
acumulate informal.  Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea 
uriaşului potenţial intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus in valoare, va 
asigura neîntrerupt progresul social-uman.  

Demersurile educaţionale, vizând dezvoltarea personalităţii elevilor, impun participarea activă, 
conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. Diferenţierea şi individualizarea demersului 
educativ trebuie să devină un scop şi un mijloc în acelaşi timp. Dezvoltarea personalităţii elevilor 
este condiţionată de folosirea unor metode adecvate, care să permită individualizarea 
invaţământului, astfel încat fiecare elev să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile 
creatoare prin procesul învăţării. Cercetările relevă  că învăţarea activă este cea care duce la 
dezvoltarea psihică autentică a elevului, respectiv la o învăţare eficientă, iar educaţia non-formală 
sprijină acest demers.   

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 
extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele 
primare. Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând 
integrarea eficientă şi rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei 
procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi 
ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi 
orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează 
astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar.  

Programul activităţilor extracurriculare, stabilit ca o unitate in ethosul si cultura organizaţională 
a şcolii, vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească ideile de corectitudine şi respect, să 
cunoască şi să respecte valorile culturale si etnice ale comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă 
competitive. Elevii pot să decidă în bună masură asupra obiectivelor, conţinuturilor şi mijloacelor 
de realizare a acestor activităţi, contribuind astfel la dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare din care 
fac parte.  

Activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev  posibilitatea 
de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în 
sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar. Unul din 
scopurile principale ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a 
copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului 
în grup. 

În lucrarea intitulată Descoperirea copilului, Maria Montessori  făcea următoarea afirmaţie: ,,Să 
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.’’ Activităţile 
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extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. Finalităţile educaţionale ale activităţilor extraşcolare 
presupun educaţie intelectuală, estetică, religioasă, moral-civică, patriotică, fizică. Educaţia 
intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalităţii elevului. Prin caracterul lor 
ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa elevilor. Ele dezvoltă totodată 
curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de observaţie, creativitatea şi nu în ultimul 
rând gândirea critică a elevilor.  

Cadrelor didactice le revine sarcina de a stârni interesul elevilor pentru participarea la 
concursuri de creaţie literară, informatică, fizică, chimie, matematică, tehnico-ştiinţifice, 
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri naţionale de jocuri logice, concursuri de 
şah etc.   

Prin participarea la  concursuri de cultură şi civilizaţie europeană, concursuri de limbi străine, 
festivaluri naţionale de teatru în limbile de circulaţie internaţională, proiecte interdisciplinare, 
serbări şi carnavaluri de Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween, Crăciun, Paşte, concursuri şi momente 
artistice dedicate Săptămânii Francofoniei, Zilei Limbilor Străine sau Zilei Europei elevii se 
familiarizează cu limba, cultura, tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, creându-se astfel punţi de 
legătură între civilizaţii. Ei învaţă să fie toleranţi şi deschişi spre alte culturi şi să respecte valorile 
culturale ale acestora. 

Datorită caracterului lor interdisciplinar, activităţile extracurriculare constituie pentru elevi un 
prilej de lărgire a cunoştinţelor de cultură generală, facilitând formarea culturii profesionale şi duc 
la formarea competenţelor transdisciplinare.    

Educaţia religioasă, componentă extrem de importantă a personalităţii umane, este un alt 
obiectiv al educaţiei non-formale. Prin serbarea celor mai importante sarbători din calendarul 
creştin, elevii îşi însuşesc cultura religioasă şi se formează în spiritul moralei creştine. Ei sunt astfel 
ajutaţi şi să îşi formeze trăsături pozitive de caracter (cinste, sinceritate, omenie, dăruire de sine, 
respect, frăţie, solidaritate umană). Activităţi precum vizitarea de audierea slujbelor religioase la 
sărbători, transpunerea în fapte a unor maxime religioase şi morale, participarea la concursuri de 
iconografie pe sticlă sunt deosebit de importante în realizarea educaţiei religioase. 

Activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la realizarea educaţiei estetice a elevilor, 
componentă a educaţiei integrale şi armonioase. Ele sunt activităţi de cultivare a dorinţei de frumos, 
iniţiindu-i pe elevi în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale, în înţelegerea mesajului unei 
opere de artă etc. Vizitele la galeriile de artă şi la expoziţiile de pictură sau sculptură, cercurile 
artistice organizate de Clubul Copiilor sau  concursurile de artă şi creativitate plastică sau 
fotografică, concursurile de sculptură sau de confecţionare de jucării în cadrul atelierelor de creaţie, 
festivalurile naţionale de muzică uşoară şi folclor, activităţile cultural-artistice desfăşurate în cadrul 
şcolii, decorarea sălii de clasă în funcţie de eveniment şi anotimp, drumeţiile şi excursiile în natură 
sunt exemple de activităţi care asigură cadrul de exersare şi cultivare a diferitelor înclinaţii, 
aptitudini, capacităţi.   O altă dimensiune importantă a personalităţii elevului o constituie educaţia 
moral-civică. 

Activităţile extraşcolare stimulează implicarea tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor 
etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului, prietenie, dragoste şi 
respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu. Participând la activităţi extraşcolare, elevii sunt invăţaţi 
să respecte libertatea de opinie şi pluralismul, să se respecte reciproc, să îşi asume responsabilitatea 
pentru propriile fapte, să aibă o atitudine participativă.  

Un bun exemplu în vederea atingerii acestor obiective îl constituie activităţile Consiliului 
Elevilor, acţiunile civice în comunitate (vizite, excursii, schimburi între şcoli, acţiuni de sprijin 
pentru persoanele defavorizate, activităţi voluntare), acţiunile de petrecere a timpului liber în grup 
(cluburi, asociaţii), serbările şi concursurile de Ziua Europei, reuniunile cu prilejul  zilelor de 
naştere, în cadrul cărora sărbătoriţii primesc cadouri şi se bucură de atenţia celorlalţi copii, serbările 
de Ziua Mamei etc. Un bun cetăţean este şi un bun ecolog, de aceea elevii trebuie îndrumaţi să 
participe la diferite concursuri de educaţie ecologică şi protecţia mediului, concursuri naţionale de 
proiecte de mediu sau la activităţi de ecologizare a localităţii în care trăiesc şi învaţă, realizânduse 
astfel şi educaţia pentru mediu si pentru sănătate a elevilor.    
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Unul dintre obiectivele cele mai importante ale activităţilor extraşcolare îl constituie cultivarea 
sentimentului patriotic. Prin vizite la muzee şi expozitii, prin omagierea celor mai importante 
evenimente din istoria neamului nostru şi excursii în oraşele cu un bogat trecut istoric, elevii îşi 
dezvoltă sentimentele patriotice, pregătindu-se astfel pentru a deveni  buni cetăţeni.  La mare 
înălţime în topul priorităţii elevilor se află educaţia fizică si educaţia rutieră realizată prin activităţi 
extracurriculare foarte atractive: competiţii sportive între clase sau între şcoli, excursii, drumeţii, 
concursul Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă. Pe lângă formarea deprinderilor motrice, 
activităţile sportive contribuie si la formarea trasăturilor de voinţă şi de caracter. Foarte importante 
sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv orientarea şcolară şi profesională.  

Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces continuu, desfăşurat cu metode şi 
tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, vizionările de filme, casete video, 
vizitarea de licee  cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune prilejuri de formare la elevi a 
competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale.  

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 
psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 
diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni 
responsabili, este vitală.     

Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei 
scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului.   Bibliografie: Baban, Adriana, Consiliere 
educaţională, Cluj - Napoca, 2001 Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2002 Kulcsar, Tiberiu, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Ed. Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti, 1987 Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, 
2001    
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ROLUL EDUCATIV AL BASMULUI LA ŞCOLARUL MIC 
 
 

Prof. pt. înv. primar Ungureanu Minodora 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

Liceul Teoretic ,,Callatis”, Mangalia, Constanţa 
 
 
Lectura este una dintre cele mai benefice, mai onorante şi mai ieftine plăceri şi bucurii umane. 
 
Genurile liric şi epic sunt bine reprezentate în cadrul literaturii pentru copii, mai puţin genul 

dramatic, în repertoriile teatrelor de păpuşi şi de copii un loc important îl ocupă dramatizările după 
capodopere ale genului epic. Au fost selectate şi cuprinse în manuale şi în antologii, de-a lungul 
timpului, texte valoroase din lirica şi epica populară şi cultă, de la colinde, proverbe, zicători, 
ghicitori, basme şi snoave populare la pastweluri, legende, fabule, schiţe, povestiri, basme culte, 
romane de aventuri şi S. F., din literatura română şi din literatura universală. 

Creaţiile populare în proză sau în versuri (basmele, poveştile, povestirile, snoavele, doinele, 
cântecele de leagăn, proverbele, zicătorile, ghicitorile) au format fondul de aur al acestei literaturi 
prin intermediul căruia copiii vor cunoaşte datinile, obiceiurile, năzuinţele, aspiraţiile poporului, 
căruia îi aparţin. 

 

GENURI LITERARE pe care le studiază şcolarul mic pe parcursul celor patru ani ai ciclului 
primar sunt:  

 GENUL EPIC 
 GENUL LIRIC 
 GENUL DRAMATIC 

 

GENUL LIRIC 
Genul liric îşi are sorgintea de la vechii greci, unde toate creaţiile în versuri erau acompaniate de 

un instrument asemănător harpei, denumit liră. Genul liric este subiectiv unde autorul îşi exprimă în 
mod direct ideile, sentimentele,stările sufleteşti printr-un 

limbaj artistic şi folosind persoana I şi se foloseşte E-ul liric ce nu trebuie confundat cu E-ul 
biografic al poetului / autorului,  uneori acesta nici nu apare marcat gramatical. 

Specii: 
 Oda (poezie lirică prin care se exprimă sentimentul de admiraţie pentru o persoană, o idee 

sau un eveniment important. Tonul este solemn, efectul recitării este mai mare decât cel al lecturii) 
 Imnul (poezie lirică închinată unei personalităţi, eveniment , idei) 
 Pastelul (poezie lirică având la bază descrierea unui colţ din natură, poetul exprimându-şi în 

mod direct sentimentele în faţa tabloului zugrăvit) 
 Doina (poezie lirică specifică folclorului românesc care exprimă o varietate de sentimente 

fiind însoţită de obicei de o melodie adecvată) 
 Cântecul de dragoste (domină prin diversitatea lumii de gânduri, sentimente şi imagini, 

profunzimea şi fineţea vibraţiei de artă) 
 Folclorul copiilor (un gen de sine stătător care însoţeşte pe copil în toate manifestările pe 

parcursul vieţii acestuia în strânsă legătură cu jocurile lor şi cu educaţia primită în familie) 
 Proverbele, zicătorile şi ghicitorile (proverbele şi zicătorile sunt vorbe cu tâlc, forme poetice 

de manifestare a înţelepciunii populare, iar ghicitorile reprezintă un joc distractiv care stimulează 
inteligenţa, fantezia creatoare, capacitatea asocierilor logice şi a descifrării limbajului metaforic) 

 Colinde ( versuri care reprezintă obiceiuri tradiţionale transmise pe cale orală de la o 
generaţie la alta)  
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GENUL EPIC 
Apartenenţa la genul epic este mai uşor de realizat, pentru că elevilor le sunt mai accesibile 

textele literare care povestesc întâmplări şi fapte, care au personaje. Principalul mod de expunere 
este naraţiunea de cele mai multe ori la persoana a III - a şi uneori la persoana I. 

Specii: 
 Legenda (este una dintre cele mai vechi specii a literaturii populare şi culte mai ales în 

proză, dar şi în versuri în care se utilizează elemente miraculoase sau fantastice) 
 Fabula (povestire alegorică scurtă în proză sau versuri, satirizând anumite forme de 

comportament sau trăsături caracterologice, cu o finalitate morală expusă explicit sau numai 
implicit) 

 Schiţa (forma cea mai restrânsă ca dimensiune a prozei scurte) 
 Povestirea (se defineşte ca o naraţiune subiectivizată care se limitează la nararea unui singur 

fapt epic) 
 Snoava (este o naraţiune de dimensiuni reduse cu intenţii umoristico-satirice, în care 

elementele realiste sunt împinse câteodată până la limita verosimilului fără a se trece decât rareori 
în fantastic)  

 Romanul de aventuri (s-a născut din dorinţa de cunoaştere a altor orizontuiri, timpuri şi 
oameni, fiind caracterizată printr-o mare varietate tematică) 

 Romanul science- fiction (îndrăgit de copiii deoarece îmbină procedeele fantasticului cu 
realul) 

 Basmul (naraţiune în proză mai puţin în versuri)  
 
GENUL DRAMATIC 
Termenul provine din franceză –dramatique- derivat din drame şi desemnează totalitatea 

operelor literare scrise în formă de dialog şi menite a fi reprezentate pe scenă. 
Specii: 
 Sceneta (este o mică piesă cu puţine personaje, cu subiect comic, satiric, din realitatea 

imediată) 
 Drama (este o piesă de teatru cu conţinut serios, uneori tragic, prezentat într-o formă 

familiară, chiar comică) 
 Feeria (denumeşte un spectacol care îmbină textul poetic cu muzica şi dansul într-un decor 

fantastic, cu personaje supranaturale)  
După ce am prezentat pe scurt genurile literare existente în literatura pentru copii mă voi opri la 

genul literar epic aprofundând  basmul. 
BASMUL este specie a genului epic, naraţiune în proză îndeosebi şi mai puţin în versuri, în 

cuprinsul căreia, cu ajutorul unor mijloace tradiţionale se povestesc întâmplări fantastice, puse pe 
seama unor personaje sau forţe supranaturale, din domeniul irealului. 

G. Călinescu considera basmul ,,o operă de creaţie literară” cu o geneză specială, o oglindire a 
vieţii în moduri fabuloase, un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, ştiinţă, 
observaţie morală. 

Basmele dezvoltă o temă generală, aceea a luptei dintre bine şi rău, determinată de 
complexitatea vieţii şi prezentată într-o mare varietate de aspecte conflictuale: 

 sociale (bogăţie-sărăcie, exploatare-lupta împotriva acesteia); 
 morale (lene-hărnicie, îngâmfare-modestie, laşitate-curaj, viclenie-cinste, minciună-adevăr, 

egoism-generozitate); 
 estetice(curăţenie-frumuseţe). 

 
Majoritatea basmelor soluţionează conflictul prin victoria forţelor binelui asupra forţelor răului. 
Fata babei şi fata moşneagului de Ion Creangă constituie o înfăţişare veridică a realităţii printr-o 

permanentă interferenţă între elementul real şi cel fantastic. Profilul fizic şi spiritual al personajelor 
se conturează treptat, pe măsura derulării firului epic, printr-o gamă bogată de procedee artistice. 
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Tema basmului Albă ca Zăpada de Fraţii Grimm este răutatea mamei vitrege, moment frecvent 
întâlnit în basmele tuturor popoarelor. Personajele principale sunt concepute în antiteză. Mesajul 
basmului este victoria dreptăţii şi a bunătăţii asupra nedreptăţii şi răului. 

Scufiţa Roşie de Ch. Perrault este una din poveştile cele mai îndrăgite de copii. Tema o 
constituie prezentarea urmărilor tragice ale naivităţii şi credulităţii, iar mesajul subliniază 
necesitatea cunoaşterii realităţii.  

Pornind de la un motiv de largă circulaţie în folclorul naţional şi universal, Creangă a creat 
povestea Capra cu trei iezi. Este prezentată drama unei mame ai cărei copii au fost ucişi fără milă şi 
care va pedepsi după merit pe cel care a călcat în picioare legile nescrise ale omenirii. 

După originea lor, basmele pot fi populare şi culte, cele populare fiind supuse variabilităţii, 
datorită circulării lor pe cale orală, cele culte rămânând în forma în care au fost create. 

În basmul Făt Frumos din Lacrimă, personajul care întruchipează forţele binelui, Făt Frumos 
este viteaz, curajos, generos, cu un simţ al datoriei frăţeşti. Făt Frumos îl va scăpa pe fratele lui de 
cruce, fiul împăratului vecin, de Mama Pădurilor care-i cerea, drept bir, tot al zecelea copil al 
supuşilor săi. Făt-Frumos renunţă la bucuriile dragostei spre a-i oferi fratelui său de cruce aceleaşi 
bucurii răpindu-i-o pe fată. 

În Fata babei şi fata moşneagului de Ion Creangă, fata moşneagului este frumoasă, harnică, 
ascultătoare şi bună la inimă. Ea, deşi “horopsită” de maşteră şi de fata ei, ,,era o fată răbdătoare, 
căci altfel ar fi fost vai şi amar de pielea ei”. Era copleşită de o mulţime de treburi, fără să 
mulţumească totuşi pe babă şi pe ,,odorul de fiică-sa”. 

Cenuşăreasa este tipul feminin ideal: frumoasă, bună, cinstită, harnică, modestă, răbdătoare, 
plină de dragoste şi îngăduinţă faţă de tatăl său, care nu-i ia apărarea, supusă, sensibilă în faţa 
frumuseţilor naturii. Aşa cum e drept, ea îşi găseşte răsplată cuvenită după faptele şi inima ei. 

Personajele negative sunt de obicei fantastice (zmei, balauri, zgripţuroaice, vrăjitoare, iele, 
strigoi, draci), dar şi reale (mama vitregă, surorile şi fraţii invidioşi, spânul, curteanul, sfetnicul 
mincinos) – cu chip de monstru, animal sau om, personajele negative sunt dominate de ură 
împotriva oamenilor, de viclenie, de laşitate, lăcomie, cruzime. 

În general basmele au un caracter moralizator. Lectura basmelor contribuie la însişirea celor mai 
preţioase comori ale înţelepciunii, la însuşirea bogăţiei şi expresivităţii limbii materne, la 
dezvoltarea dragostei popor şi la formarea unor concepţii optimiste despre viaţă. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Buzaşi, I., Literatura pentru copii, Editura Fundaţiei ,,România de mâine”, Bucureşti, 1999    
2. Duţu,Olga, Literatura română şi literatura pentru copii, Editura Europolis, Constanţa, 2000 
3. Goia, V., Literatura pentru copii şi tineret, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2003  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

PROF. INV. PRIMAR UNGUREANU OANA 
ȘCOALA GIMN. EMIL BRĂESCU, MĂGURA, BACĂU 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ.  

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau / și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţi 
extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului 
grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea 
primordială a învățătorilor în scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei 
acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 
formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care 
îmbracă cele mai variate forme. 

 
În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 

autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 
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Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

 
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 

de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele 
legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre 
acestea. 

 
Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii 

de activitate. 
 
Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 

frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 
 
Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 

animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei.  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte. 

 
Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 

constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

 
Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 

şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.  
 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, 

de desen, între clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii plastice,unde 
am obținut  multe premii. De asemenea un impact foarte mare in rândul elevilor l-a avut concursul 
de biciclete, role, trotinete, pe care l-am oganizat in cadrul școlii in parteneriat cu Poliția. 

 
În şcoala noastră toate cadrele didactice sunt extrem de preocupate atât de desfășurarea 

activităților școlare căt și a celor extrașcolare, acestea ducând la dezvoltarea gândirii critice,la 
stimularea implicării viitorilor adolescenți/tineri în luarea deciziilor, în asumarea responsabilităților 
sociale,astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea comportamentală. 

 
Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 

stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor. De aceea, în acest an şcolar  când am 
coordonat clasa pregătitoare, am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele 
extracurriculare. 

 
În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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Locul şi rolul activităţilor extrașcolare în educaţia copiilor 
 
 
 

URDĂREAN MARIA 
 
 
 

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’ fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’.  
 
Doar ,,zâna’’, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul 

palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a basmului, a jocului, a cântecului 
şi a poeziei.  

 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”.  

 
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri.  
 
Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

 
Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in 

contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  
 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 

cu viaţa.  
 
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 

de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Prof. Urian Cornel 
Școala Gimnazială Uriu, B-N 

 
 
Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

În cadrul activităților extrașcolare elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, 
să întocmească colecții, să sistematizeze date, învață să învețe. Prin faptul că în asemenea activități 
se supun , de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități, copiii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activități, posibilitatea să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să 
le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al școlii și al 
învățământului primar, pregătirea copilului pentru viață. 

 
Scopul activităților extrașcolare este: 
- Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate 

în conținut; 
- Cultivarea interesului pentru activități socio-culturale; 
- Facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară, în ansamblul 

ei; 
- Fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăți 

de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual.  
 
Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv, 

constituie un mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.  
 
Ele oferă prilejul de a observa obiectele și  fenomenele în starea lor naturală, procesul de 

producție în desfășurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
național, de viața și activitatea unor personalități de seamă ale științei și  culturii universale și 
naționale, relațiile dintre oameni și rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 
învățare, întregesc și desăvârșesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor.   

 
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, activitățile distractive sau sportive, 

stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 
 
În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și 

sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.  

 
Excursia ajută la  dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească și 

patriotică. Ea îl reconfortează pe copil, îi prilejuiește însușirea unei experiențe sociale importante, 
dar și îmbogățirea orizontului cultural științific. Prin excursii elevii își suplimentează și 
consolidează instrucția școlară dobândind însușirea a noi cunoștințe. 
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Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învîțat la școală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecționeze modele variate. Prin organizarea de concursuri între grupele 
aceleiași clase sau între clase diferite promovăm valori culturale și etice fundamentale, sensibilitatea 
și personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând depista ușor tinere talente artistice în 
vederea cultivării și promovării lor. 

 
Concursurile sportive vin ca o completare a activităților sportive, cei mici participând cu multă 

plăcere la acestea: concurs de săniuțe, de biciclete, atletism, aruncare la țintă, etc. Acestea se pot 
organiza la nivelul clasei sau la nivelul școlii. 

 
Activitatea extrașcolară este o componentă educațională valoroasă și eficientă, căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând o atitudine creatoare, atât în modul de realizare 
al activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă , care să permită 
stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităților extrașcolare oferite , crește interesul copiilor 
pentru școală și pentru oferta educațională. 

 
Activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul 

responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. Important este ca elevii să fie 
antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. 
Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi 
cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

 
Bibliografie: 
 
1. Țîru C. Maria, “Pedagogia activităților extrașcolare” – Suport de curs, Cluj-Napoca, 2007 
2. Lazăr V. , Cărășel  A., “Psihopedagogia  activităților extracurriculare”, Ed. Arves, Craiova, 

2007 
3. www.didactic .ro 
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Locul şi rolul activităţilor extrașcolare în educaţia copiilor 

 
 

Profesor Învăţământ Primar URMUZACHE MARIETA 
Şc. Gimnazială G-ral GRIGORE BAȘTAN, Jud. BUZĂU 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 
Activitatea extrașcolare este o componentă educaţională valoroasă, eficientă, imperios necesară, 

căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare atât în modul 
de realizare a acesteia, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor. Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie 
încurajate, stimulate consecvent și conștient. Așadar trebuie promovat modul variat de abordare a 
problemelor și de manipulare a obiectelor şi a ideilor.      

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme şi de a găsi modul de rezolvare a 
lor, precum şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 
profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare cu care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

În acest cadru, învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
și socio-afectiv, pentru o cât mai ușoară integrare socială. Astfel de activități sunt de o reală 
importantă într-o lume dominată de mass media și ne referim la televizor, calculator și internet, care 
nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a 
se controla comportamental, emoțional și mai presus de toate slabi dezvoltați intelectual. Se știe că 
începand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact 
direct cu obiectele și fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este 
tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 
 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. 
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Exemple de activităţi extraşcolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Dacă sunt organizate într-o atmosferă 
placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite 
grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele.  

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
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Importanța activităților extracurriculare 
în dezvoltarea personalității elevului și în dezvoltarea instituțională 

 

 
Prof. Urmuzache Marilena  

Școala Gimnazială nr. 7 Buzău 
 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi! Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze!” (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 
Activități extracurriculare. Definire şi delimitare terminologică  
Ideea de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global de 

învăţământ, care mizează – cu rare excepţii – pe formativ, în detrimentul informativului specific 
învăţământului de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi 
(life-long learning) sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să răstoarne 
un sistem de valori, să contravină educaţiei de tip curricular încetăţenite, ci o completează, făcând-o 
mai atractivă pentru educabili şi mai eficientă. 

În literatura de specialitate, termenul „activităţi extracurriculare” este adesea utilizat ca 
echivalent al „activităţilor extraşcolare”, de altfel în mod eronat, dat fiind că acestea reprezintă toate 
activităţile ce au loc în afara instituţiei de învăţământ şi acestea sunt doar o componentă a 
activităţilor extracurriculare.  

Această multitudine de experienţe educaţionale pe care le oferă activităţile extracurriculare 
presupun luarea în considerare a unui curriculum paralel, dar în unele momente intersectat cu 
Curriculum Naţional şi integrat într-un program zilnic. Sub aspect conceptual, termenul „activităţi 
extracurriculare” face referire la ansamblul activităţilor (academice, sportive, artistice etc.) care se 
organizează la nivelul instituţiilor de învăţământ sau în afara acestora (dar sub tutela lor sau în 
colaborare), în grupuri de elevi sau individual, suplimentar faţă de conţinuturile din Planurile cadru 
de învăţământ şi din Curriculumul la decizia sau propunerea şcolii.  

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 
planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 
riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 
persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 
formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia.  

Activităţile extracurriculare nu se rezumă la spaţiul şcolar, la fel cum nu se rezumă nici la 
spaţiul extraşcolar. În sens larg, educaţia extracurriculară este un tip de educaţie care transcende 
procesul de învăţământ şi implică – conform UNESCO – două aspecte: 

 educaţia de tip informal – educaţia individului sub influenţa mediului socio-cultural cu care 
intră în contact; 

 educaţia de tip non-formal – educaţia realizat în sânul sistemului de învăţământ sau în 
instituţii sau organizaţii cu caracter educativ (biserici, biblioteci, cenacluri, case de cultură, cluburi 
studenţeşti, cercuri – literare, ştiinţifice, de arte plastice ş.a. – săli de dans etc.). 

Toate acestea urmăresc la individ formarea unor abilităţi şi competenţe de tip atitudinal, 
comportamental şi social, altele decât cele dobândite pe plan formal, dar corelate cu acestea în 
vederea unei mai bune adaptări în comunitate şi în societatea globală şi, de ce nu, pentru satisfacţii 
personale. 

Activităţile de tip extracurricular sunt de o mare diversitate şi se pot organiza şi desfăşura într-o 
mare varietate de moduri. Putem vorbi de exemplu de scenete, activităţi de voluntariat, vizite la 
instituţii de cultură, activităţi de voluntariat, activităţi cu scop ecologic, excursii tematice etc. În 
fiecare şcoală există persoane care se ocupă în mod special cu organizarea şi desfăşurarea acestor 
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activităţi. Unele dintre acestea – precum scenetele sau concertele –  implică doar copiii şi 
coordonatorul de activităţi, dar altele, precum proiectele mai ample, colocviile, mesele rotunde, 
sesiunile de comunicări ştiinţifice – pot implica atât elevii cât şi diriginţii, alte cadre didactice, 
părinţii elevilor, consilierii pentru educaţia permanentă, profesorii consilieri şi chiar membri ai 
conducerii şcolii şi reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare, aşa cum o arată însuşi denumirea, se desfăşoară în afara orelor de 
clasă obişnuite. Aceste activităţi trebuie organizate şi desfăşurate în aşa fel încât să nu perturbe 
procesul de învăţământ şi este necesar să răspundă nevoilor recreative şi formative ale elevilor. 
Aceasta implică faptul că elevii vor fi consultaţi în prealabil cu privire la natura şi scopul unei 
anumte activităţi pentru a se evita orice abuz pornit din entuziasmul unora de a efectua activităţile 
numai pentru a evidenţia cu orice preţ un anumit elev sau grup de elevi, pentru interesul personal 
sau pentru un presupus interes al şcolii aflate în competiţie cu alte şcoli atunci când nu este cazul 
(de exemplu, când nu este vorba de olimpiade, concursuri pe meserii, concursuri cu caracter literar, 
artistic etc. 

Consilierului şcolar îi revine importantul rol de a descoperi printre elevi pe aceia cu talente 
deosebite şi competenţe în anumite domenii (literatură, muzică, arte plastice, sport, meteşuguri etc.) 
şi să-i orienteze pe aceştia în vederea valorificării acestor talente şi competenţe în cadrul 
activităţilor extracurriculare, mai ales dacă instituţia de învăţământ nu este una de tip vocaţional. 

 Consilierul şcolar va colabora îndeaproape cu dirigintele clasei elevului dotat, cu părinţii 
acestuia, cu colegii, cu profesorii care predau la clasa sa pentru a-l mobiliza în vederea manifestării 
la cote înalte în timpul activităţii respective. Dacă de pildă la anumite clase se descoperă copii cu 
înclinaţii spre arta teatrală, este indicat de a se forma o trupă de teatru a şcolii respective care să-i 
cuprindă, pe cât posibil, pe cât mai mulţi dintre aceştia. La fel se poate proceda cu elevii talentaţi la 
muzică sau cu elevii inimoşi şi activi dispuşi să întreprindă activităţi de voluntariat. 

Iată câteva exemple de activităţi extracurriculare care se pot realiza cu succes în şcoală: 
 serbările cu ocazia unor evenimente deosebite (Ziua „Ion Luca Caragiale”, Ziua „Mihai 

Eminescu”, vizita în şcoală unei personalităţi marcante din viaţa culturală, Zilele Şcolii,”. 
 vizite la diverse instituţii sociale şi culturale (vizite la muzeele de artă, de istorie) 
 activităţi cu caracter ecologic de tipul „Curăţenie în parcul nostru”  
 activităţi de tipul „Campania noastră anti-fumat” sau „Să spunem NU drogurilor” – 
 activităţi de tip voluntariat de tipul „Să aducem un zâmbet copiilor de la orfelinat” când  
 excursii tematice, cu ocazia cărora copii pot aplica cunoştinţele de geografie, ecologie etc. 

însuşite la şcoală, pot deveni ghizi turistici pentru o zi; 
 activităţi tip „Zilele porţilor deschise” sau „Student pentru o zi”. 

În concluzie, activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, 
în raport cu anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, 
cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială 
a educabilului, cât şi pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare. 

Din aceste considerente, rolul şcolii şi al cadrului didactic (în colaborare cu alţi factori 
educaţionali, precum familia, anumite grupuri la care aderă elevii) este acela de a furniza cele mai 
valoroase activitati extracurriculare pentru dezvoltarea elevului si a-l îndruma spre acestea. 
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Activităţile extrașcolare urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, 

cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la 
folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea 
personalităţii copilului. De aceea, grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru a-i 
atrage pe copii. 

 În procesul instructiv-educativ, activităţile extrașcolare îl atrag pe copil să participe cu plăcere 
şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod 
sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastic, 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare.  

Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea 
copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea 
trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând copilului să 
construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve probleme, să 
negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.  Preşcolarii îşi manifestă 
imaginaţia şi creativitatea prin interpretarea rolurilor la serbările de Crăciun, sfârşit de an, prin 
realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, iar cadrul didactic 
îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului, arătându-şi astfel măiestria şi tactul 
pedagogic dar şi dragostea faţă de copii.  

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii.  

Totodată, serbările pregătite, susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se 
transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. În cadrul serbărilor de Crăciun, preşcolarii 
interpretează roluri care au ca scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri ale poporului românesc. Ei 
au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului 
şi a dansului popular în timpul desfăşurării acestor activităţi extracurriculare. Scopul acestor 
activităţi constă în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile populare 
româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin 
interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind astfel un 
strop de tradiţie. E bine să încercăm să-i atragem pe copii să participe la activităţi cu ajutorul tuturor 
metodelor pe care le putem aborda.  

Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extrașcolare, munca noastră devine un pic mai 
uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără a fi  forţați.  
Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 
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curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extrașcolare. 

În cadrul spectacolelor de teatru, relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt extraordinare, 
deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copiii sunt dornici de 
cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actori. Noile metode prin care se realizează 
activitatea instructiv educativă pun în vedere fantezia, iniţiativa şi contribuţia creatoare a cadrului 
didactic. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extrașcolare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea, 
să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi alte lucruri noi. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale, constituie un mijloc 
de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Atât activitățile 
turistice cât și cele de concurs contribuie la îmbogătirea și lărgirea vocabularului activ, a 
socializării, a diverselor conținuturi stimulative, astfel copiii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților plastice, practice și de educare a limbajului, au 
mai multă inițiativă în cadrul jocurilor. 

Activităţile extrașcolare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul 
producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort 
suplimentar. În cadrul acestor activităţi sunt atraşi şi copiii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând 
astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să 
aprecieze” (D.I. Nolte). 
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Educația înseamnă mai mult decât acumularea unui volum cât mai mare de informații. 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităților școlare cu activitățile 
extrașcolare ce au numeroase valențe formative, permițând manifestarea creativității întregului grup 
de elevi, a relațiilor creative, astfel cadrul didactic putându-și afirma creativitatea didactică, totodată 
atrăgându-i și pe elevi.  

În pedagogia modernă se pune accent pe acțiunile de consolidare a acelor informații teoretice, 
prin activitățile extrașcolare. Aceste activități ajută copilul să își valorifice timpul liber într-un mod 
util și educativ. 

Activitățile extrașcolare sunt activități complemetare activităților de învățare realizate în clasă și 
urmăresc lărgirea informației,atragerea individului la viața socială, la folosirea timpului liber într-un 
mod plăcut și util, contribuind la formarea personalității copilului. Aceste activități au cel mai larg 
caracter interdisciplinar și formează caracterul copiilor încă din clasele primare, antrenând copiii în 
activități cât mai variate și mai bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-
învățare. 

Întreaga activitate în afara clasei are un conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale 
elevilor şi de dorinţele lor. Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea 
povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor.  

Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să 
le capteze atenția, care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile 
artistice sunt extrem de potrivite în educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea 
contemporană.  

Aceste metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive, sprijină și extind viața 
socială a elevului, dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup, facilitează comunicarea 
conținutului prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente, conduc la apariția 
unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere, ajută la educarea inteligenței emoționale a 
copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor 
celuilalt. 

Din seria activităților extrașcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacole, 
ateliere creative, vizite la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale, Grădină Zoologică, 
serbările ,concursurile școlare. 

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile 
țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Spectacolele, piesele de teatru, atelierele creative constituie o formă de activitate extrașcolară, 
prin care elevul face cunoștință cu lumea minunată a artei. 

Serbările și festivitățile marchează momente importante din viața școlarului și sunt importante 
în dezvoltarea artistică a elevului precum și în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. 

Concursurile școlare sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 
curriculare. 
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Educația prin activități extrașcolare urmărește identificare și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv-educative să primeze, dar să fie prezente în mod 
echilibrat și momente recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
aceste activități, elevii se supun de bună voie regulilor, își asumă responsabilități și se 
autodisciplinează, iar cadrul didactic are posibilitatea să-și cunoască elevii mai bine, să-i dirijeze, să 
le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor obiectivul principal- pregătirea copilului pentru 
viață. 

Activitățile extrașcolare dețin un rol important în viața elevului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informațiilor.  
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Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se exercită o multitudine de 
acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii.  

Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia formală 
(școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individul le preia zi de zi în 
familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media. Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din 
timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, 
fiind activităţi extracolare sau activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi 
rezultat formativ. 

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte 
identificarea şi cultivareacorespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 
util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare 
obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate şi momente recreative. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare 
concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un 
anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare 
contribuţie în dezvoltarea personalităţii  copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Se ştie că încă de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor 
spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a 
fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

   
Exemple de activităţi extracurriculare 
1. Serbările şi festivităţile 
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Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 
Punerea serbărilor în scenă aduce satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi 

“spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 
2. Concursurile şcolare 
Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, 

având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia.Concursurile 
şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă. 

3. Excursiile şi drumeţiile 
Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea 

lor cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 
experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. Excursia este o 
formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. 

4. Vizionările 
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o 

sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 
activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să odescifreze şi să o 
îndrăgească. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu 
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea 
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 
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G. P. P. Nr. 8 - Slatina 

 
 
 
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate 
în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
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sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale.  

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în 
acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curăţarea. 
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„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 

 
Activitățile extrașcolare au acest rol de a invăța copiii să se adapteze diferitelor situații, și 

implicit ajută la dezvoltarea fizică, psihică și intelectuală a copilului. S-au realizat mai multe studii 
psihopedagogice, în urma cărora s-a tras concluzia, că aceste activități ajută elevii la formarea unei 
atitudini pozitive față de învățare, aceștia au reușite școlare mai ridicate, li se formează abilități 
practice multilaterale, și vor avea capacități mai adecvate de soluționare a anumitor situații-
problemă. În afară de aceste caractere pozitive, activitățile extrașcolare favorizează și creșterea 
stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Sub noțiunea de activități extrașcolare se înțeleg acele activități care se realizează în afara 
mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi 
sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare de regulă, au un rol complementar orelor clasice de predare-învățare. 
Aria de desfășurare a acestora nu este delimitat cu strictețe.  

Acestea pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de 
învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi 
tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici principale ale 
activităților extrașcolare: 

 transpune activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 completează rolul școlii; 
 un sistem complex de fenomene și relații influențează dezvoltarea copiilor   
 reprezintă un element de bază în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă oportunitatea de exprimare și descoperire a identității,  
 dezvoltă capitalul social al copiilor. 

 

E bine știut, că activitățile extrașcolare constituie un mediu formator mai atractiv, în afara 
instituției școlii. Implicarea activă a elevilor la astfel de activități îi ajută să se descopere și să 
înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și compararea propriului comportament cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale.  

Un studiu al lui J. Eccles și B. L. Barber(1999) indică un impact diferit al activităților 
extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 
rezultatelor și performanțelor școlare; 
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 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 
urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 
elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs.  

De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, 
estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile 
extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, 
timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 
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 Importanța educației extracurriculare este justificată de:  
 
 necesitatea socială  de a oferi activități utile în timpul liber al copiilor;  

 dezvoltarea competențelor, abilităților; 

 faptul, că școala este o platformă a incluziunii sociale  

Sarcina educației extracurriculare este de a: 
• asigura participarea cu suflet și voie bună a elevilor la activități;  

• dezvolta personalitatea și sentimentul de succes al copilului / elevului;  

• dezvolta abilitățile de comunicare, promovând astfel succesul social al copiilor.  

Pentru succesul  activitaților extracurriculare există o serie de condiții:  
 
• materiale: existența  echipamentelor, bazei materiale și locațiilor adecvate;  
• personale:  
- voința din partea participanților de a participa la activități;  

      - susținerea și oportunitatea de a finanța această formă de educație din partea școlii;  
- alocarea intervalului de timp disponibil, liber utilizabil, pentru a asigura numărul de ore  

      necesare activităților de petrecere a timpului liber; 
- personalitate bine pregătită și dispusă din partea cadrelor didactice 
• sociale: existența infrastructurii, care este necesară pentru ca copiii să-și petreacă în condiții 

optime activitățile extracurriculare 
      • dorința  elevului de a  profita de oportunitățile oferite de unitatea de învățământ prin aceste 
activități. 

  
Cele mai importante domenii ale educației extracurriculare sunt:  
 

• cercurile profesionale care dobândesc cunoștințe și interese individuale 
• evenimente comunitare care pot fi legate de tradițiile școlare și se bazează pe valorile 

comunității.  
În ceea ce privește spațiul, putem vorbi despre activitățile de petrecere a timpului liber în școală 

și în afara școlii. În ambele cazuri, sarcinile organizatorice au o importanță deosebită.  
În cadrul activităților extracurriculare un rol foarte important are  jocul, care este una dintre cele 

mai importante activități ale copilăriei, pentru  că: 
 • are un efect de ameliorare a  tensiunii, 
 • este o sursă de bucurie,  
 • dezvoltă spiritul de echipă,  
 • dezvoltă  personalitatea,  
 • poate fi liber ales, 
 • jocul este luat în serios de către copii. 
 Dezvoltarea jocului este influențată de condiții subiective (personalitatea cadrului didactic, 

atmosfera, experiența) și condiții obiective (locul, dispozitivul, timpul). Aceste condiții fac  
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activitatea copiilor mai diversificată, multilaterală și bogată. Ele contribuie la consolidarea 
prieteniei, la dobândirea de experiențe comune.  

Spațiul bine conceput oferă flexibilitatea de a se separa activitățile jocului, astfel încât copiii să 
nu fie deranjați de  activitățile celorlalți. Prin asigurarea timpului necesar și a instrumentelor 
potrivite, putem face ca tensiunile și energiile acumulate în copil să dispară, astfel încât el să poată 
trăi creativitatea pentru a-și relua experiența în joc sau chiar să creeze ceva nou, pe care până atunci 
nu cunoștea.  

Jocul este rezultatul unei dezvoltări îndelungate. Rolul său în educație a avut o importanță 
diferită în epocile istorice și sociale. El va rămâne cea mai elementară, cea mai simplă și cea mai 
naturală activitate al copilului exersată în timpul liber, iar succesul activităților noastre 
extracurricule va depinde de jocurile folosite în cadrul acestora. 
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O ŞCOALĂ DE CALITATE 

 
 

Prof. înv. primar: Valea Anica 
Şcoala Gimnazială Iernut, jud. Mureş 

 
 
 

Imaginea sau prestigiul unei instituţii de învăţământ este o noţiune care cuprinde o multitudine 
de aspecte care însumate dau valoare acelei instituţii, de la mediul fizic şi dotările materiale până la 
calitatea resurselor umane şi a managementului instituţiei respective.  

Şcoala are menirea de a se pune de acord asupra direcţiei spre care se îndreaptă societatea 
românească, să creeze suportul necesar, astfel încât, fiinţa umană să simtă necesitatea de „a învăţa 
toată viaţa”, pentru deplinătatea proprie şi prosperitatea  umanităţii. Din cele mai vechi timpuri 
şcoala a fost una dintre instituţiile cele mai respectate într-o comunitate, fiind văzută ca o cale spre 
cunoaştere, cultură şi evoluţie.  

În zilele noastre asistăm, tot mai des, la un proces tot mai intens de degradare a imaginii şcolii 
în societate, proces alimentat în mare măsură şi de modul în care mass-media pune într-o anumită 
lumină problemele care se ivesc în interiorul unei instituţii, fără a prezenta cauzele şi modul real în 
care a fost gestionată situaţia la acel moment.  

Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai 
bună, completă şi utilă dezvoltare.  

Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex şi trebuie să 
angajeze nu numai grupul de educatori din sistemul naţional de învăţământ, ci şi părinţii, 
instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă, într-un cuvânt, societatea în ansamblul său. 
Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea manifesta ca subiect 
social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care trăieşte şi se formează copilul, şcoala 
la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă protejat şi să-şi dezvolte 
personalitatea.  

Transformările profunde care au loc în sfera învăţământului românesc determină oamenii de la  
catedră să-şi analizeze continuu experienţa acumulată, să o adapteze la cerinţele actualei societăţi 
şi mai ales la condiţiile concrete întâlnite în clasă. 

O metodă eficientă de schimbare a concepţiei societăţii despre ceea ce se întâmplă în interiorul 
unei instituţii de învăţământ poate porni de la apropierea şi implicarea părinţilor mai profund în 
viaţa şcolii, aceasta realizându-se prin încheierea de parteneriate atât cu familiile elevilor cât şi cu 
comunitatea locală.  

Realizarea unui parteneriat între şcoală şi familie constituie o bună premisă pentru asigurarea 
condiţiilor optime pentru o dezvoltare sănătoasă şi armonioasă a copiilor. Un asemenea parteneriat 
deschide calea unei apropieri reciproce a celor două instituţii, o deschidere spre cunoaşterea şi 
recunoaşterea rolului fiecăreia în educaţia copilului, dar şi o oportunitate de aprofundare a acestei 
relaţii, de stabilire a unor obiective care pot fi atinse mai bine prin asumarea acestora şi 
colaborarea în direcţia îndeplinirii lor.  

În urma colaborărilor constante cu părinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine 
copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee educative 
adecvate pe care le pot aplica în educaţia copilului. În parteneriat cu familiile copiilor şi autorităţile 
locale, şcoala noastră oferă condiţii moderne de educare şi instruire, ajutând copiii să-şi dezvolte 
personalitatea, întregind activitatea educativă a şcolii, relaţia şcoală-familie fiind foarte bună, 
cadrele didactice colaborând cu familiile în următoarele feluri: vizite la domiciliul elevilor, şedinţe 
cu părinţii, vizitele părinţilor la şcoală, implicarea acestora în activităţile noastre, lectorate cu 
părinţii şi participarea lor implicită în activităţile extraşcolare.  
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Misiunea cadrelor didactice este de a identifica talentele şi nevoile copiilor, de a-i pregăti 
pentru viaţă, a-i orienta în alegerea unei profesii, de a stimula calitatea de om, tocmai de aceea 
trebuie să existe o relaţie şcoală-familie, împreună să găsească cele mai bune soluţii pentru aceşti 
copii, prin implicarea familiei actul educaţional este mai eficient.  

În şcoala noastră fiecare cadru didactic urmăreşte să promoveze imaginea şcolii, să creeze o 
imagine pozitivă instituţiei, să atrag cât mai mulţi elevi, să fie dascăl dedicat pentru nevoile 
fiecărui elev în parte. Acest lucru a fost dovedit în fiecare an de rezultatele foarte bune obţinute de 
elevii noştri atât la concursurile şcolare, de la nivel local şi până la cel naţional şi internaţional, cât 
şi la Evaluările Naţionale, de la ciclul primar şi până la cel gimnazial.  

În instituţia în care îmi desfăşor activitatea, consider că fiecare dintre noi contribui la 
promovarea unei imagini pozitive asupra şcolii, prin activităţi care au un impact puternic asupra 
comunităţii locale şi nu numai. Acest lucru îl realizăm an de an nu doar prin activitatea de al 
catedră ci şi prin numeroasele activităţi extraşcolare, prin parteneriatele pe care le-am încheiat cu 
numeroase şcoli din întreaga ţară, conferinţele si simpozioanele  la care am participat(de la nivel 
judeţean şi până la cel naţional şi internaţional) şi la care, personal am fost autor de articole, 
articole în care am încercat să promovez şi să fac cunoscute activităţile desfăşurate la noi în şcoală, 
dar şi să promovez viaţa culturală a comunităţii locale şi a zonei în care ne aflăm. 

Iată doar câteva din activităţile desfăşurate numai anul acesta în colaborare cu Biblioteca 
Orăşenească, Primăria, Asociaţia- Raza de soare, Poliţia şi Biserica, activităţi la care am avut 
sprijinul şi implicarea părinţilor: Ziua fructelor şi a legumelor-activitate de colectare de produse 
pentru copii cu nevoi speciale, De Crăciun, fii mai bun!-târg cu vânzare de produse pentru a ajuta 
familiile nevoiaşe din localitate, Pe urmele lui Eminescu- activitate în care elevii au dat dovadă de 
multă creativitate, Stop violenţei!- întâlnire cu agenţii de 
poliţie. 

Ziua Naţională a României -elevii şi profesorii alături 
de întreaga comunitate locală au sărbătorit Centenarul într-
un mod inedit. Activitatea s-a desfăşurat în centrul oraşului, 
unde elevii Şcolii Gimnaziale au prezentat o paradă a 
costumelor specifice evenimentului. Au fost alături de noi 
autorităţile locale, angajaţi S.M.U.R.D, agenţii de poliţie, 
pompierii, şi reprezentanţii Bisericii. Este cunoscut faptul 
că pentru a desfăşura o astfel de activitate amplă este 

nevoie de 
multă muncă, 
dorinţă, dăruite, ambiţie, dar mai ales implicare din 
partea tuturor. 

Ziua porţilor deschise, eveniment în cadrul căruia 
viitorii elevi, părinţii, dar şi alţi membrii ai 
comunităţii vizitează şcoala, familiarizându-se cu 
dotările materiale moderne din instituţia noastră. 
Elevii şi părinţii descoperă astfel că şcoala pune la 
dispoziţia copiilor toate resursele materiale necesare 
unui învăţământ de calitate.  

Ora Pământului- a fost o altă activitate la care ne-
am bucurat de susţinerea părinţilor şi a întregii comunităţi locale. 

Mai sus am prezentat, pe scurt, doar câteva din activităţile desfăşurate cu elevii şcolii noastre, 
activităţi în urma cărora copiii ne-au adus mari satisfacţii atât nouă, cadrelor didactice, cât şi 
părinţilor şi comunităţii. Prin aceste activităţi am încercat să le dezvoltam elevilor creativitatea, 
imaginaţia, capacitatea de adaptare la situaţii noi, să-i încurajăm să-şi dezvolte stima de sine, dar şi 
să descoperim şi să promovăm talente în domeniul cultural-artistic. Astfel, cu trupele de teatru din 
şcoala noastră am obţinut premii importante la concursuri judeţene şi naţionale, rezultate şi 
activităţi care au fost postate şi pe facebook. 
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Consider că prin muncă de echipă pe care o practicăm, prin rezultatele deosebite şi ecourile 
acestor activităţi, am dovedit că în Şcoala Gimnazială Iernut se practică şi se promovează un 
învăţământ de calitate, cu cadre didactice bine pregătite şi dornice de a-şi conduce elevii pe cele 
mai înalte culmi. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
(EXTRAȘCOLARE) 

 
 

Prof. Barb Valentina Maria 
Școala Gimnazială ,,Ion Buteanu’’ Buceș 

                                                                                                    
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educațional din toate nivelele presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în gradiniță sau școală în afara 
activităților obligatorii sau activități desășurate în afara grădiniței sau școlii. Ele sunt activități 
extracurriculare și se desfășoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor sau a prifesorilor. Astfel, 
fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim 
la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.    

Activitățile de acest gen cu o deosebită influeță formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al 
vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, preșcolarii și școlarii 
își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de  natură, față de om și realizările sale. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, 
imaginea realității, în cadrul activităților de desen și modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.  

Plimbările prin parc din această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau de 
plecare, frumusețea deosebită a acestui anotimp le vor ramâne în suflet celor mici, creându-le emoții 
estetice. La vârsta preșcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în 
legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Ca educatori sau profesori, trebuie să 
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oferim în mod gradat, în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice, să organizăm 
activități educative privind protejarea mediului înconjurător: curățarea parcului, a mediului de 
joacă, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădinițe și 
școli, prin care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.  

Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum și în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursă de informații, dar în același timp un punct de plecare în organizarea unor 
acțiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuții pregătite în prealabil, pe langă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin faptul că 
arta filmului dă copiilor iluzia realității. 

Educatorii și profesorii au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la 
recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor 
distractive care au o influență pozitivă mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă  
și școală pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de 
exemplele oferite de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care 
se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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„IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ” 
 
 

VALUȘESCU MARIA 
 

 
Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 

multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 
copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 
activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi 
iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 
- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala 

primară; 
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  
- vizitarea centrului de plasament;  
- excursii; 
- plimbări în parc; 
- vizită la diferite muzee. 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. 

-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, 

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 

care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  
Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 

valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor 
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acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, picture, etc. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii ,asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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PLIMBĂRILE - activități extrașcolare 

 
 

profesor învățământ primar: Vana Constanța 
 
 
 

Pentru copii plimbările reprezintă o formă atractivă de petrecere a timplului liber, ele sunt 
organizate, de obicei, cu scopul evident de a-i determina pe copii să petreacă o perioadă de timp în 
aer liber.  

 
În plus, dau copiilor posibilitatea de a cunoaște nemijlocit viața și lumea din jur. 
 
Copiii au posibilitatea în cadrul plimbăriilor: 
 
a) Să observe natura și schimbările ei în diferite anotimpuri; 
b) Să cunoască anumite obiective, pe viu, despre care s-a discutat în sala de grupă/clasă; 
c) Să se familiarizeze cu împrejurimile grădiniței/școlii, ale cartierului și zonei unde se situează 

instituția; 
d) Să se comporte adecvat pe stradă: civilizat, cu respectarea regulilor de circulație, de igienă 

personală; 
e) Să respecte întocmai regulile și instrucțiunile date de cadrul didactic însoțitor. 

Obiectivele și conținutul plimbărilor de cele mai multe ori sunt strâns legate de cele ale 
activităților de cunoașterea mediului prevăzute de programă, încercând astfel să se realizeze o 
relație între conoștințele teoretice și realitatea obiectivă. 

 
Temele plimbărilor care pot fi planificate și desfășurate cu preșcolarii/școlarii mici sunt cele de 

genul: ”Primăvara în parc”, ”Iarna în orașul meu„, ”Toamna în cartier„, ”Să ne cunoaștem cartierul„ 
etc.  

 
Atenția copiilor este concentrată în cadrul plimbărilor  asupra realității în mod direct, observând: 

primele rândunele, stoluri de păsărele îndreptându-se spre țările calde toamna sau munca unui 
grădinar, munca pe un șantier de construcție, zborul unui avion, o insectă ce caută hrană, circulația 
autovehiculelor și pietonilor la o intersecție. 

 
Acest proces poate fi inversat, astfel încât cunoștiințele dobândite de copii cu prilejul 

plimbăriilor, să fie valorificate cu succes în cadrul domeniului Om și societate  sau în cadrul altor 
domenii, care să cuprindă următoarea tematică: convorbire ”Munci specifice primăverii„; joc 
didactic: ”Ce nu este la fel„, Educație muzicală: ”Mi-am luat unelte„, Educarea limbajului 
memorizare ”Primăvara„ de N.Labiș; Educație pentru societate – convorbire „De ce să iubim 
plantele, animalele, insectele?”, lectură imagini ”Primăvara în parc”. 

 
Nicolae Iorga spunea „Drumeția te învață mai mult decât zece biblioteci la un loc”. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE    

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Educatoare: Vanca Alexandra,  
Șc. Gimn. ”Serafim Duicu” –  

structură Grădinița cu Progr. Prel. nr. 12, Tg. Mureș 
 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 
Activitățile extrașcolare, cele extracurriculare precum și cele în parteneriat cu familia, întregesc 

procesul educațional, format din educația formală, cea informală și cea non formală.                   
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană, o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate, prin intermediul 
acestor activități dezvoltându-se  şi explorându-se  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. 
Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.  

 
Aceste activități antrenează copiii în activități cât mai variate și interesante într-un mediu diferit 

de cel obișnuit, adică în afara școlii. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, 
piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer 
liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică, etc.  

 
Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 

vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. De 
asemenea pot fi implicați în activități de ecologizare și curățare a mediului înconjurător, de într-
ajutorare a persoanelor din medii defavorizate, activități de voluntariat în diferite instituții, 
implicarea ăn aceste activități ducând la dezvoltarea simțului civic, ecologic și de protejare a 
mediului înconjurător.  

 
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 

ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 
„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
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Educaţia non-formală contribuie la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în 
plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei 
scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului.  

 
 
 
Bibliografie:  
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ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ, ȘCOALA ALTFEL 
VIAȚA PRIN LENTILA TELEFONULUI 

 
 

Prof. Vardianu Cristina Corina 
Liceul Teoretic „Paul Georgescu” Ţăndărei 

 
 

Titlul  VIAȚA PRIN LENTILA TELEFONULUI 
Tipul de 
activitate  

Activitate cu caracter cultural-artistic și tehnico-ştiinţific  

Grup țintă  Elevii ciclului liceal (a X-a B) 
Profesor  Vardianu Cristina, Liceul Teoretic ”Paul Georgescu”, Țăndărei 
Scop  Descoperirea și imortalizarea frumuseții oamenilor si a obiectelor ce ne 

înconjoară 
Obiective  Obiective generale:  

o familiarizarea cu noțiunea de frumusețe; 
o descoperirea emoțiilor trăite de cei din jur și imortalizare mimicii feței în 
diferite ipostaze (fericire, tristețe, speranțe, etc), studierea limbajului trupului 
o cunoașterea dispozitivelor ce le sunt la îndemână (telefoanelor) și 
utilizarea celor mai bune setări pentru realizare unor produse reușite 
o utilizarea programelor de procesare a fotografiilor și filmelor, ușor de 
manevrat, dar și profesionale 
o realizarea unor produse finale în format hârtie și video 
Obiective specifice:  
o să dezvolte colaborări între elevi, fiecare să-și pună în practică propriile 
abilități și cunoștințe 
o să se exprime liber și artistic personalitatea și frumusețea văzută prin 
lentila telefonului 
o să identifice elementele care deosebesc arta adevărată de kitsh 
o să descopere utilitatea calculatorului în schimbarea nuanțelor de culoare a 
fotografiilor dar și filmelor, montaje ușoare, etc. 
o să-și dezvolte simțul critic, autocritic la elevi. 

Rezultate 
aşteptate  

Expoziție de fotografii pe holurile școlii, la Centrul Cultural ”Luceafărul”, 
postarea fotografiilor și a fimelor pe site-ul liceului și pe facebookul scolii, 
album de fotografii, calendare.  

Resurse 
materiale 

Telefoane mobile aparținând elevilor, laptop, stick de memorie, hârtie 
fotografică, proiector, imprimantă color, albume fotografice. 

Resurse de 
timp 

Desfășurarea în perioada Școala Altfel, 2 ore/zi, timp de 5 zile  

 

INVITAȚI: elevi ai Liceului de Arte ”Ionel Perlea”, Slobozia 
 
ARGUMENT: 
Activitatea își propune dezvoltarea imaginației la elevi, conștientizarea trărilor colegilor de 

clasă, descoperirea frumosului și a sensului vieții; este bine ca aceștia să utilizeze telefonul în alte 
scopuri, să realizeze prelucrări media (Corel Draw – Ulead PhotoImpact, Sony Vegas Pro). Școala 
pregăteşte elevii pentru viaţă, încurajâdu-i pentru a-și dezvolta aptitudinile, dezvoltând creativitatea 
și adaptarea la noi situații. 
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SCENARIU: 
Activități desfășurate în Școala Altfel: 
1. Cunoașterea caracteristicilor telefonului și a celor mai performante setări 
2. Studiul culorilor 
3. Studiul libajuli trupului 
4. Procesare imagine 
5. Procesare și montaj film 
6. Montare standuri și realizarea expoziției precum și proiectarea filmului 

EVALUAREA: 

o Expoziția de fotografie 
o Vizionarea filmelor în prezența părinților, colegilor elevi, a profesorilor  
o Aplicarea chestionarului de evaluare 

CHESTIONAR DE EVALUARE 
 
1. Ce calități credeți că v-au dezvoltat activitățile? _______________________________ 
2. Doriți ca acestest tip de activitate extrașcolară să continue? Dacă DA, specificați o temă. 

______________________________________________________________________ 
3. Specificați aspectele care v-au impresionat plăcut/ neplăcut. 

______________________________________________________________________ 
4. Ce considerați că ar trebui îmbunătățit la acestă activitate? 

______________________________________________________________________ 
 
Vă mulțumesc! 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. în înv. Preșcolar Varga Edit 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                                                               (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul.  

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură.  
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Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.  

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru ai atrage pe copii. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Paștele, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri.  

Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui 
comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – participativ, permiţând 
copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să rezolve 
probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo-cultură. În cadrul activităţilor didactice şi 
extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, 
talent, afirmându-şi în mod original personalitate. 

Scopul acestor activităţi a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi 
tradiţiile populare româneşti, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice 
poporului nostru prin interpretare de roluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume 
populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. Prin activităţi bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea, să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperi 
lucruri noi. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda. Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
atractive şi îi determină pe copii să participe fără să-i forţăm.  Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această curiozitate şi de ai pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul 
activităţilor extracuriculare. 
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Activitățile extracurriculare 
 
 

Prof. înv. preşcolar VARGA MARIA 
Grădiniţa cu P. P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca 

 
 

Educația nonformală are un rol important în atingerea idealului educațional în învățământul 
preuniversitar actual, care vizează dezvoltarea armonioasă, integrală și liberă a individului, precum 
și formarea personalității autonome și creative a individului.  

Activitățile extrașcolare sunt componente importante ale educației nonformale, oferă copilului 
încă din grădiniță cele mai eficiente metode de formare a caracterului. Caracterul lor activ 
participativ, facilitează integrarea eficientă şi rapidă a copiilor în colectivitate, care la rândul ei 
favorizează procesul de autocunoaştere. Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin 
„subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activităţi. Ei 
devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei 
persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine’’, esenţială în succesul şcolar.   

Programul activităţilor extracurriculare vizează acţiuni care să îi ajute pe elevi să îşi însuşească 
ideile de corectitudine şi respect, să cunoască şi să respecte valorile culturale și etnice ale 
comunităţii, să trăiască experienţe de viaţă competitive. Oferind fiecărui elev posibilitatea de a se 
implica, indiferent de rezultatele şcolare, activităţile extraşcolare respectă principiul egalităţii 
şanselor. Se dezvoltă astfel sentimentul încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea 
ulterior o mare influenţă asupra succesului şcolar.  

Scopul principal ale educaţiei non-formale îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate a 
copiilor la viaţa socială, respectiv dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului 
în grup. Maria Montessori făcea următoarea afirmaţie în lucrarea intitulată „Descoperirea 
copilului”: ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.” Activităţile extraşcolare vin în sprijinul acestui demers. 

Îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare asigură complexitatea procesului 
educational, iar în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate, ele contribuind la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi aptitudini 
ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul, antrenând copiii în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de metoda clasică de predare-învăţare.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Prin activităţile extraşcolare desfășurate copiii își dezvoltă și își modelează inteligența, 
dobândesc o gândire independentă, își îmbogăţesc imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, își 
însușesc cultura religioasă și se formează în spiritul moralei creștine, își dezvoltă capacitatea de a 
promova valorile şi principiile etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea 
drepturilor omului, prietenie, dragoste şi respect faţă de părinţi, spirit de sacrificiu.  

Foarte atractive pentru copii sunt activitățile extracurriculare din domeniul phisomotric prin care 
se formează și se dezvoltă deprinderile motrice și trăsăturile de voință și caracter. 

Participarea la activităţi extraşcolare presupune asumarea responsabilității pentru propriile fapte, 
respectarea libertății de opinie şi a pluralismului, respect reciproc, să aibă o atitudine participativă, 
toleranță faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul lor de 
rezolvare, posibilitatea de a critica constructiv.  

Aducând în atenţia copiilor tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa la desfăşurarea acestora, educaţia non-formală va 
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contribui la formarea şi dezvoltarea complexă a personalităţii elevului în plan moral, intelectual, 
estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea 
pentru viaţă a elevului.  
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 Baban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj - Napoca , 2001  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Varga Renata 
 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, 
spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. 
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Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Exemple de activităţi extraşcolare: 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume 
dominată de mass-media şi mă refer la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slab dezvoltaţi intelectual. 

Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere. . Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct 
de vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi 
în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej.  

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
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Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.       

Educatia extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) iși are rolul și locul bine 
stabilit in formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea si cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i in contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura.  

Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
școala cu viaţa. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi  bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.   

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de copii (grupa).  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.   

,,Școala altfel“ reprezintă un program binevenit și necesar. În contexte nonformale copiii  și 
cadrele didactice sunt mai relaxați, mai deschiși, mai receptivi. Timpul liber este folosit  într-un 
mod mai eficient  și  educativ. Această săptămână reprezintă calea spre întărirea relației profesor- 
elev, educator- preșcolar.  

Atmosfera din această săptămână este una specială, fiind trăită atât de elevi cât și de profesori 
cu sentimentul câștigării unor experințe noi. Copii sunt veseli, dornici de a participa la orice acţiune, 
de a experimenta sau exersa, profesorii sunt dispuşi să socializeze cu elevii lor, într-un context non-
formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi 
fixarea unor relaţii bune.  

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor şi a 
şcolilor, ci şi prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de 
o săptămână „şcoala altfel”. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor 
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preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor 
diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite 
domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la 
acțiuni variate, în contexte nonformale. 
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În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat, 

pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. Această cerinţă se impune cu atât 
mai mult în domeniul educaţiei, unde se modelează ,,materialul’’ uman, care are o multitudine 
diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind chiar imprevizibile. 

Necesităţile curente ale activităţii instruciv-educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine 
personalitatea fiinţei umane pe care o prelucăm, pentru a găsi mijloacele şi srategiile  cele mai 
eficiente. Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi 
pentru depistarea cât  mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi 
instruirii lor. 

Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi, mult mai 
largi, mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare 
preconcepute. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 
locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.  

În școala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de 
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul 
larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare 
şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării copiilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo 
de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă 
influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-
formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter 
educativ. 

Activităţile extracurriculare organizate de școală au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 
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Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările 
pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de 
creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm 
trei factori implicaţi în actul educaţional: 

 elevii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 
 familia – prin susţinere, implicate în organizarea activităţilor; 
 școala – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 

realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de școală, îi 

determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de 
activitate. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 
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De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui,de casa,de satul sau 
oraşul în care locuieşte. Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o puternică 
încărcătură emoţională, care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai târziu, 
ale iubirii de păstrarea tradiţiilor poporului nostru, la sădirea în inimile generaţiilor care vin a 
mândriei pentru frumuseţea costumului popular românesc, a dansului, a obiceiurilor, al 
sentimentului de dragoste de patrie. Astfel cunoaşterea spontană, mai întâi a mediului înconjurător, 
reprezintă punctul de pornire al unui şir întreg de acţiuni conştiente care vor duce, cu timpul, la 
consolidarea sentimentului de dragoste faţă de patrie.  

Şi aceasta pentru că satul, oraşul, ţinutul natal constituie o părticică din ţară, iar istoria lor 
reprezintă o parte integrantă din istoria patriei. De aceea prin intermediul activităţilor care se 
organizează în vederea cunoaşterii ţinutului natal, precum şi cu ajutorul unor relicve istorice locale 
se creează momente deosebit de emoţionante pentru elevi, care pot fi valorificate temeinic din punct 
de vedere educativ.   

Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare 
educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică 
îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, 
îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi 
să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă 
eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni 
mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă. Din păcate aceste 
spectacole pentru copii sunt din ce în ce mai puţine în ultimii ani, iar şansele ca elevii din mediul 
rural să ajungă de la zeci de kilometri pentru a viziona un astfel de spectacol sunt minime.  

Ţinând seama de rolul important pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală a copiilor de 
vârstă şcolară mică şi mijlocie, am urmărit nu numai vizionarea, ci chiar punerea în scenă a unor 
piese pentru copii. Aceste spectacole constituie încercări destul de grele la care elevii trebuie să se 
prezinte la un înalt nivel artistic şi de disciplină, dar contribuie foarte mult la stimulare 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi 
dragoste pentru copii. 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot 
realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea 
ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor 
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organizate în şcoală. În acest sens, am organizat  în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii în 
Pădurea Comorova, judeţul Constanţa şi la Acvariul din oraşul Constanţa. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit 
scurte texte. 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în 
şcoală.  

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a 
zilei de 8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se 
exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 
carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie. 

Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat 
imaginaţia elevilor. Element dominant  al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de 
manifestări artistice. Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, 
cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen,  între clasele de  
nivel primar. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 
activitati prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, 
dans ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct 
de vedere interdisciplinar. Acţiunile desfăşurate i-au implicat pe elevi în promovarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor specifice Văii Doftanei şi diferitelor etnii, dar şi în stimularea potenţialului creativ al 
copiilor prin organizarea şi derularea unor programe artistice sau a unor expoziţii cu lucrările 
elevilor. 

Dintre acţiunile ce au fost practici de succes în şcoală   aş enumera: 
- realizarea unei expoziţii cu vânzare de icoane realizate de elevi, 
- organizare de serbări, la care au avut un moment artistic , 
- activitate de strângere şi de dăruire de fonduri şi de dulciuri pentru copiii devaforizaţi din 

comunitate. 
Aceste acţiuni au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice  şi a responsabilităţii faţa 

de problemele comunităţii. 
În şcoala noastră, împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi 

extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a 
constatat că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru 
practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitţăilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 
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Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. 

De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  
forme. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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MODELE DE BUNE PRACTICI  
ÎN ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI VALORIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 
 

prof. Văsii Anișoara 
 
 
Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 
leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 
Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 
Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 
care necesita un efort intelectual predominant.  

În luna iunie 2018, Școala Primară Lacu lui Baban (Structură a Școlii Gimnaziale Gura Caliței) 
a organizat o excursie la Cetatea Râșnov- Brașov, în cadrul proiectului educațional ,,Istoria, cea mai 
frumoasă poveste֞, care a avut ca scop stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii 
copilului prin activităţi recreative şi instructive. 

  
Obiective: 

 Vizitarea unor obiective turistice: Mausoleul Mărășești, Mănăstirea Lepșa, Dino Park 
Râșnov, Cetatea Râșnov; 

 Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii; 
 Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de 

prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării; 
 Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între 

membrii grupului.     
Elevii claselor primare de la Școala Lacu lui Baban au  mers în drumeție pe Dealul Plopului, în 

cadrul proiectului ,,Prin drumeție mai aproape de natură֞, proiect ce a avut ca scop formarea 
obişnuinţei de practicarea drumeţiei, ca formă de petrecere a timpului liber în mijlocul naturii şi 
educarea copiilor în spiritul protejării acesteia. Decorul natural deosebit a reprezentat o sursă 
adevărată de inspirație pentru concursul de rime și de desene organizat cu această ocazie. Drumul 
către casă a răsunat de cântecelele vesele și strigătele copiilor. 

Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, 
tehnicii, artei, sportului. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei 
mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de 
săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc.  

În luna decembrie 2018, școala noastră o organizat un concurs de săniuțe, în cadrul proiectului 
,,La derdeluș ֞. Scopul acestui proiect este creşterea interesului în rândul elevilor pentru practicarea 
sporturilor de iarnă şi dezvoltarea unor competenţe legate de conceptul de leader şi de echipă, 
dezvoltarea spiritului de competiţie.  

Implicarea în acest proiect le-a dat copiilor ocazia să-şi consolideze unele cunoştinţe despre 
Sărbătorile de iarnă, despre frumuseţea anotimpului alb, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi 
prospeţimea lor. 

Una din cele mai plăcute activități extrașcolare pentru copii sunt serbările cu tematică diversă.  
Centenarul Marii Uniri a fost anul acesta o sursă importantă de manifestări, inclusiv la nivelul școlii 
noastre. Astfel, săptămâna 26 - 30 noiembrie 2018 a fost prinsă în proiectul de activități 
extrașcolare cu diverse programe, culminând cu serbarea Romania 100. Scopul proiectului - 
conștientizarea rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea României moderne. 
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Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 
elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 
jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. 
Ele nu mai sunt demult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 
natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: 
transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, 
educarea unor comportamente şi conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din 
diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc.  

Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, 
organizaţii nonguvernamentale etc.  

.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 
 

Prof. Limba Engleză Văsii Elenuţa 
Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino Târgovişte 

 
 

O dată cu introducerea Programului Şcoala Altfel în învăţământul preuniversitar din 
România, cadrele didactice, părinţii şi elevii au realizat că activităţile extraşcolare vin în 
completarea procesului de învăţământ şi contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor 
celor din urmă în diverse domenii artistice.  

Cadrele didactice au realizat că procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la 
activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară la clasă şi că vizitele şi excursiile, concursurile 
şcolare, dezbaterile etc., care contribuie la adâncirea  cunoaşterii,  la  descoperirea,  dezvoltarea  
şi  valorificarea  intereselor  şi  pasiunilor, stimulează creativitatea, ajută la dezvoltarea 
personalităţii elevului care se descoperă pe sine şi pe ceilalţi. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, 
pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

Diferit de activităţile şcolare, activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se 
deosebesc de primele: din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi 
formelor de organizare a activităţii. În România conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit 
printr-un curriculum obligatoriu deşi, de multe ori, elevii nu au libertatea deplină de a alege 
conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele ei, profesorii ţin foarte 
mult cont de aceştia. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie 
și opţiune. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. 

Activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme si au un caracter interdisciplinar, cele mai 
uzuale fiind: excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de 
filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul 
lor, imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând 
anumite sentimente. Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în diferite 
domenii, cum ar fi ştiinţă, literatură, artă etc.   

Participând la acţiuni  cu caracter artistic, la manifestări  cultural-artistice, vizionând 
spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. Organizarea  
şi  desfăşurarea  activităţilor  extraşcolare  respectă  anumite  condiţii:  sunt subordonate  
procesului  de  învăţământ  care  se  desfăşoară  în  clasă;  se  evită  supraîncărcarea elevilor; se 
desfăşoară în colectiv, fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea 
elevilor trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de 
posibilităţile de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 
Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele cognitive ale elevilor 
şi de dorinţele lor.  

Cercetările recente din domeniul psihopedagogiei arată că utilizarea povestirilor ca metode de 
învățare dezvoltă imaginația copiilor. Metodele și tehnicile moderne, activ-participative,  capabile  
să  mobilizeze  energiile  elevilor,  să  le  capteze  atenția,  care-i îndeamnă să-și pună în joc 
imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt extrem de potrivite în educarea 
copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. Aceste metode sunt utile, 
pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața socială a elevului; dezvoltă 
gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea conținutului prin proiectarea în 
lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția unor raporturi  noi  de  
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cunoaștere  și  autocunoaștere;  ajută  la  educarea  inteligenței  emoționale  a copilului și elevului, 
a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt. Prin urmare, 
elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și 
bucurie spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale 
copiilor au ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea metodelor, 
procedeelor și tehnicilor artistico-plastice. 

Cel mai important lucru este că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi 
întăresc legăturile dintre elevi, dar şi cu cadrul didactic,  educă simţul responsabilităţii şi îi 
pregătesc pentru lumea reală, aspect care, din păcate lipseşte din învăţământul actual 
românesc. Important  este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea 
activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor.  

Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă 
sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 

 
 
Bibliografie:  
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE 
 
 

Prof. inv. primar, Vasilache Mihaela 
Şcoala Gimnazială ,,Ludovic Cosma”-Galaţi 

 
 

 
 

Motto: 
“Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă! 
Îţi simţi de lacrimi calde, ochii uzi 
Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă 

De cate ori creştine o auzi…” 
(V. Militaru) 

 
 

Considerată cea mai importantă sărbătoare din calendarul crestin, Paştele se celebrează la o dată 
variabilă. Datina n-ar fi împlinită fără legile nescrise ale pământului, fără obiceiurile care cuprind 
practici şi ritualuri, iar neîmplinirea acestora ar arăta o lipsă a credinţei, care, implicit, ar atrage 
forţele malefice asupra omului şi a pământului. 

După respectarea Postului mare şi după sărbătorirea Sâmbetei lui Lazăr şi a Floriilor, satele 
româneşti trăiesc cu evlavie tragedia Săptămânii Patimilor, pentru a ajunge lumina Sfintelor Paşti, 
miracolul Învierii lui Hristos Şi luarea Paştilor. 

De aceea Paștele este o sărbătoare a bucuriei, o bucurie asemănătoare celei a apostolilor când l-
au văzut pe Iisus înviat. Iar salutul care se obișnuiește cu această ocazie este tot o expresie a acestei 
bucurii: „Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!”. 

 
             Tradiții populare 

 
Ca și alte sărbători creștine, Paștele este însoțit de numeroase obiceiuri populare care își au 

originea în tradițiile străvechi, de credințe și superstiții legate de ciclul anotimpurilor și treburilor 
gospodărești. 

În Vinerea Mare se obișnuiește să fie duse flori la biserică pentru Iisus. În timpul slujbei se trece 
pe sub masă de trei ori ca simbol al poticnirilor lui Iisus atunci când și-a dus crucea. Tot în această 
zi, numită și Vinerea Seacă se obișnuiește să se țină post negru. Se mai spune că dacă va ploua în 
această zi, anul va fi unul roditor și îmbelșugat, iar dacă nu va ploua va fi un an secetos. Un alt 
obicei spune că cel care se va scălda în apă rece de trei ori în această zi, așa cum Ioan Botezatorul 
boteza în apele Iordanului, va fi sănătos pe tot parcursul anului. 

În Sâmbăta Mare se prepară pasca și cozonacul ce vor fi duse la biserică pentru a fi sfințite în 
noaptea de Înviere. Seara, toată lumea merge la biserică pentru a asista la slujba de Învierea 
Domnului, pentru a lua lumina, pentru a lua tradiționalele Sfinte Paști precum și flori sfințite, dintre 
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cele care au fost duse în Vinerea Mare la biserică. În după amiaza zilei de sâmbătă se încheie postul 
de 40 de zile și clopotele încep să bată din nou. 

În noaptea de Înviere cei care merg la biserică au câte o lumânare pe care o vor aprinde din 
lumina adusă de preot de pe masa Sfântului Altar. Această lumânare este simbolul Învierii, al 
victoriei vieții asupra morții, a luminii divine asupra întunericului, ignoranței.  

Unii obișnuiesc să păstreze restul de lumânare rămas, pe care îl aprind în cursul anului când au 
vreo problemă gravă. 

În Duminica Învierii este obiceiul să fie purtate haine noi ca semn de înnoire a trupului și a 
sufletului. Dimineața se pune într-un ibric apă rece, un ou și un ban de argint. Cine se spală cu 
această apă va fi rumen în obraji ca oul, tare ca banul și va avea o viață îmbelșugată.   

Ouăle roșii simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa. De aceea 
atunci când se sparg ouăle prin ciocnire se obișnuiește să se spună: „Hristos a înviat! Adevărat, a 
înviat!” Aceste formule se pot folosi ca formule de salut timp de patruzeci de zile, până la Înălțarea 
Domnului. Există credința că cei care ciocnesc ouă se întâlnesc pe lumea cealaltă.  

Culoarea roșie a ouălor simbolizează sângele lui Iisus. În unele zone se obișnuiește să se picteze 
ouăle. În funcție de zona în care se fac ele se numesc ouă încondeiate, închistrate, muncite, picate 
(cu ceară) etc. 

Există numeroase legende despre ouăle roșii. În unele, Maica Domnului, hăituită, fie face ouă 
roșii pe care le aruncă în spate pentru a-i deruta pe urmăritori, fie transformă pietrele pe care le 
aruncau aceștia în ouă roșii. Altă legendă povestește că, la răstignirea lui Hristos, Sfânta Maria pune 
un coș cu ouă sub cruce ca să-i îmbuneze pe soldați, iar acestea sunt înroșite de sângele 
Mântuitorului. Se mai spune că atunci când Iisus a fost bătut cu pietre, acestea atingându-l s-au 
transformat în ouă roșii.  

O altă legendă povestește că vestea Învierii lui Iisus a fost primită cu neîncredere de unii: o 
precupeață care vindea ouă în piață a zis că ea va crede doar atunci când ouăle se vor înroși, iar 
ouăle s-au înroșit pe loc. 

Ouăle simbolizează și reîntinerirea, primăvara. Ouăle împodobite sau colorate erau dăruite 
primăvara, ca simbol al renașterii, încă din era pre-creștină. În Egiptul antic, oul era simbolul 
legământului vieții și reprezenta totodată sicriul ori camera mortuară. În tradiția populară 
românească, ouăle de Paști sunt purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, au capacități 
protectoare. 

Pasca este o prăjitură specifică Paștelui, de formă rotundă, cu o cruce la mijloc și aluat împletit 
pe margini, umplută cu brânză de vaci. În momentul în care se pune în cuptor, femeile de la țară fac 
semnul crucii cu lopata pe pereții cuptorului. Despre originea ei există o legendă care spune că, în 
timp ce predica împreună cu apostolii, Iisus a fost găzduit la un om foarte generos. Acesta le-a pus 
în traistă la plecare, fără știrea lor, pâine pentru drum. Apostolii l-au întrebat pe Iisus când va fi 
Paștele, iar el le-a răspuns că atunci când vor găsi pâine în traistă. Au căutat și au găsit pâinea. 

De atunci e obiceiul să se coacă pască de Paști. 
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE                                
ASUPRA DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚILOR CREATOARE                                

LA COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 
 
 

Prof. înv. preșcolar Vasile Claudia 
Grădinița Albă ca Zăpada și piticii, București, sector 4 

 
 
Copilul cu cerinţe educaționale speciale (CES) este în centrul atenţiei procesului instructiv-

educativ, compensativ-recuperatoriu ce se desfăşoară în unitate. Activitatea didactică este întregită 
şi susţinută de programe educative şi recuperatorii cu accent pe socializarea şi integrarea copiilor, 
iar aplicarea programelor de servicii personalizate asigură performanţa şi calitatea demersului. 
Adaptarea curriculară este o prioritate determinată de particularităţile de vârstă şi individuale ale 
copiilor, iar curriculumul la decizia şcolii, prin oferta de opţionale vine să susţină şi să dezvolte 
aptitudinile și abilităţile copiilor.  

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare. Rolul activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza nu 
numai dezvoltarea capacităților creatoare, dar și socializarea copiilor cu CES. În funcţie de 
specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la copii priceperi, deprinderi, abilităţi cognitive şi 
comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de 
clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

Activitatea extracurriculară „Plimbarea imaginară prin farmecul ploii” Scopul activităţii: 
Aprofundarea cunoştinţelor copiilor cu CES pentru tot ce e frumos. Forma de organizare: excursie 
imaginară. La activitatea dată copiii cu cerințe educaționale speciale vor crea diverse mesaje, 
utilizând mijloace artistice; vor compune scrisori, întrebări, poveşti, dialoguri; vor manifesta interes 
pentru operele literare citite. De asemenea vor fi utilizate strategii didactice: conversaţia, exerciţiul, 
jocul didactic, expunerea, fişe cu sarcini creative, desene cu ploi de toamnă.  

 Activitatea extracurriculară „Ultima frunză de toamnă” Scopul activității: Determinarea 
priceperii de a pătrunde, a înţelege conţinutul poeziilor; determinarea aptitudinilor creatoare în 
domeniul artei şi anume a picturii şi literaturii. Forma de organizare: serată. În cadrul acestei 
activități copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) vor ilustra verbal tablouri prezentate în 
poezii, vor manifesta aptitudini creatoare pentru tot ce e frumos.  

Activitatea extracurriculară „Călătorie în lumea tablourilor” Scopul activității: Dezvoltarea 
interesului faţă de pictură şi a capacităţilor creatoare. Forma de organizare: activitatea artistico-
plastică. La activitatea dată copiii cu CES vor discuta despre munca pictorilor; vor înţelege 
noţiunile de „portret”, „peisaj”, „natura statică”; vor crea diferite tipuri de tablouri.  

Activitatea extracurriculară „Povestea firului de iarbă” Scopul activității: Determinarea 
priceperii de a înțelege conținutul textului. Forma de organizare: jocul creativ. În cadrul acestei 
activități copiii vor pătrunde în conținutul textului citit; vor obține prin amestec culoarea verde. 
„Povestea firului de iarbă” „Ce întuneric este aici, în locul în care ne-am născut!” - îşi ziceau triste 
seminţele de iarbă... „şi ce frig este peste tot!” Căutară să se încălzească cât mai bine, apropiindu-se 
una de cealaltă, iar după un timp adormiră. Se trezi o picătură, două, trei... mii de picături călduţe de 
apă. Se simţeau parcă mai bine.  

Începuseră să se umfle şi... din inimile lor îşi făcură apariţia câte un căpuşor ascuţit care creştea 
şi tot creştea... Dar deodată se opriră. Unul dintre căpuşoarele ascuţite zise către celelalte: - „Ce 
urâte suntem! Nu vedeţi ce culoare albicioasă avem?” - „Nu avem nimic deosebit... .” - „Nu putem 
ieşi deasupra pământului. Copiii nu ne vor iubi. Mai bine rămânem sub pământ!” Nourașul albastru 
de ploaie, aflând de supărarea firişoarelor de iarbă, îl rugă pe Soare: - „Mărite Soare, le-am auzit pe 
firele de iarbă cum plâng sub pământ că le este ruşine să iasă la suprafaţă, deoarece nu au nici o 
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culoare...!” - „Te rog, Soare, dă-le un pic din culoarea ta galbenă, din căldura ta, iar eu le voi da 
lacrimile mele albastre de bucurie, ca să aibă şi ele o culoare şi să fie fericite!” 101 - „Cu drag le voi 
da, nouraș! zise Soarele. De abia aştept să văd ce culoare vor avea!” Peste puţin timp firele de iarbă 
simţiră căldura Soarelui şi mângâierea picăturilor de apă din nouraș. Cu puterea aceasta reuşiră să 
iasă la suprafaţă şi, ce să vezi? Toate firele de iarbă aveau acum o culoare deosebită, foarte 
frumoasă, ce i-a încântat pe copiii care tocmai ieşeau din școală pentru a se juca afară. - „Ce verzi şi 
frumoase sunt firele de iarbă!”, spuseră ei aproape în cor. Să le mângâiem, ca astfel să crească mari 
şi să adăpostească printre ele mii de flori, fluturi şi albine.”  

Activitatea extracurriculară „Texte după ilustrații” Forma de organizare: concurs. Copiii vor 
alcătui oral diverse texte. Pentru aceasta, li se vor da următoarele sugestii:  Priviţi atent fiecare 
dintre ilustraţie de mai jos.  Luaţi seama la anotimpul reliefat şi descrieţi-l în expresii frumoase.  
Gândiţi-vă la ordinea acţiunilor sugerate de ilustraţie, la relaţia dintre faptele prezentate.  Acordaţi 
un titlu adecvat textului vostru.  

Concluzie, în dezvoltarea personalităţii copiilor cu CES le au activităţile extracurriculare, care 
implică în mod direct copiii prin personalitatea lor şi nu prin produsul realizat de aceștia, necesitatea 
fiind de a modifica destul de mult modul de gândire; să se evite critica în astfel de activităţi; să 
încurajeze copiii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 

 
 
Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Cristina Vasile, profesor de limbă română 
Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Năvodari 

 
 
Poate că, dacă aș preciza, încă de la bun început, faptul că eu consider că învățarea este un act 

profund personal, dar, în același timp, inerent social, conectând oamenii  unii cu alții, în aceeași 
măsură în care oferă conectarea la diverse tipuri de cunoaștere academică, probabil că aș oferi ceva 
mai multă claritate textului meu. 

Pentru mine, învățarea ar trebui să reprezinte dezvoltarea unei legături solide și foarte coerente 
între școală și viață, de unde aceste delimitări stricte poate s-ar estompa, atâta vreme cât învățarea s-
ar produce în orice situație, spontan de foarte multe ori,  fără un cadru rigid și exemplar organizat, 
cum ar fi școala. Altfel spus, activitățile ”extrașcolare” ar fi atât de bine integrate  în viața copilului, 
atât de naturale în continuitatea lor față de aspectele teoretice, mai rar practice, asimilate în timpul 
orelor de școală, încât nici nu s-ar mai numi ”extrașcolare”.  

Pentru că am avut ocazia să constat, de cele mai multe ori cu mare bucurie, entuziasm chiar, dar 
și cu surprindere, ce modalități minunate de învățare pot fi activitățile în afara orelor consacrate, am 
să prezint și câteva concluzii la care am ajuns urmărind reacțiile copiilor și modul în care s-au 
implicat în diversele activități.  

Fie că a fost vorba despre o vizită la Muzeul de Artă, (vizită pentru care am avut ceva emoții 
fiind urmarea unei activități în aer liber, cu bicicletele), fie că a fost vorba despre o oră în care am 
pregătit diverse tipuri de salate(unele destul de elaborate), fie că a fost o activitate de voluntariat 
unde am gestionat o suită de acțiuni în care oameni nevoiași au beneficiat de ajutorul copiilor (de la 
strângerea produselor până la livrarea lor în altă localitate), am constatat un lucru: copiilor le place 
să fie  ”văzuți”.  Ei sunt diferiți, au chemări diferite, trăiri diferite, dar au în comun această nevoie 
imperioasă de a fi văzuți, ceea ce în mijlocul ”clasei”, alături de colegi este, uneori, foarte dificil de 
realizat, iar activitățile care presupun și de-ridigizarea contextului au acest beneficiu, de a le permite 
copiilor să fie văzuți, să fie ei înșiși de multe ori. Toți copiii au această nevoie de a-și marca trasee 
unde, spre final, să fie scris, invizibil desigur, ”happy end”. 

De asemenea, ei au marea nevoie de a capitaliza cât mai multe momente de victorie personală, 
care să le dea încrederea că sunt valoroși, demni de respect, auziți,  mai ales după secvențe de eșec 
școlar. Copii care aveau probleme în asimilarea unor concepte, competențe etc. se dovedeau extrem 
de activi, responsabili, implicați autentic într-o activitate organizată în afară cadrului formal al 
școlii, respectând cu strictețe toate regulile ce apăreau uneori, reguli pe care, în clasă, le încălcau în 
mod ostentativ. 

Ideea că ei sunt parte activă, importantă, învestiți cu încredere deplină, cu responsabilități într-
un demers ce poate doar simulează fragmente de viață reală, alteori chiar propun exerciții mimetice 
foarte convingătoare, îi determină să aducă spre lumină(spre ochiul adultului care îi coordonează, îi 
însoțește) ceea ce este firescul lor, ludicul lor uneori sau chiar să se confrunte cu cîte o temere de-a 
lor(de a nu fi acceptați în grup, de a simți că nu pot  avea o conectare autentic umană cu adultul-
profesor, de a fi ironizați de ”grup”) pentru a o depăși. 

Același grup poate avea o dinamică diferită în interacțiunile dintre ei în contextul clasei și cel al 
școlii. Experiențele cu elevii mi-au demonstrat cumva că siguranța pe care fiecare o resimte 
individual, siguranță datorată nu doar contextului nonformal, se transformă într-o explozie de 
cooperare, de participare activă, de strategii funcționale de soluționare când apare câte un impas în 
colaborarea lor, de unitate chiar, în anumite momente, chiar și în grupuri consacrat eterogene în 
clasele din care fac parte.  Ideea de grup este, desigur, dezirabilă în orice context de învățare, iar 
”mutarea” lui din spațiul nonformal în cel formal este un succes evident. 
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De multe ori am constatat faptul că, uneori, o consecință a unei  activități”extrașcolare”  a fost o 
atitudine nouă, de cooperare și în spațiul clasei, în timpul orelor, a unui elev care fusese implicat, 
”văzut”, valorizat personal și social în situații în care școala nu l-ar fi putut pune niciodată.  

Pentru că învățarea centrată pe clasă este dominantă, ideea că învățarea se poate petrece și în 
afara școlii este mai greu acceptată, uneori chiar neluată în considerare, deși toate studiile practice 
mai ales dovedesc acest lucru. Fiecare relaționare din viața unui copil prezintă o potențială 
experiență  de învățare, de aceea poate ar trebui, ca pedagogi, să acordăm mai multă atenție acestor 
activități care ar putea transforma chiar ideea că viața are o coerență a ei, dincolo de fragmentarea 
pe care școala o propune și care, adesea, se dovedește problematică. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV - EDUCATIV 
 
 

Prof. Inv. Primar: Vasile Florentina - Corina 
Scoala Gimnazila ,,Sf. Andrei’’ Slobozia - Ialomita 

 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă.  

Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a 
ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată 
de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 
profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai 
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
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obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume 
dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât 
să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual.  
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Activitățile extracurriculare - forme și conținuturi 
 
 

Prof. înv. preșc. Vasiloiu Roza 
G. P. P. ”Lumea poveștilor” Constanța 

 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.  

În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Având un caracter atractiv, copiii  participă cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.  
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. 
În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizită într-un atelier 
de creaţie, un muzeu, un loc istoric, o excursie, este necesar să antrenăm cei trei factori implicaţi 

în actul educaţional: 
o preşcolari – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;  
o familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 
o grădiniţă – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, 
realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 
În calendarul evenimentelor educative din grădinița noastră sunt consemnate activități la care 

participă și părinții copiilor (activități ecologice, programe artistice, întâlniri, programe distractive, 
jocuri și activități practice, estetice). Creșterea eficienței în munca educativă cu preșcolarii derivă 
și dintr-o bună colaborare cu partenerii educaţionali. GPP ”Lumea poveștilor” a încheiat  
parteneriate cu: Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Tonitza”, Grădiniţa P. P. nr. 57”, O.N.G. “Mare 
Nostrum”, Crucea Roșie, Centrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului, Palatul Copiilor, Casa Corpului Didactic, Biblioteca Județeană ”I.N.Roman”, 
Centrul Psihologic ”Marea Neagră”, Biserica ”Sf. Spiridon”, Asociația Logopezilor din România, 
Asociația pentru Tineret Olimp, Muzeul de Marină, Muzeul de Artă Populară , ISU Dobrogea, 
Poliția locală, Editura “Edu și Asociația Educrates” Târgu Mureș, Fundaţia  pentru Ştiinţe şi 
ArtParalela 45” Pitești. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat, putem aminti participarea la proiecte educaţionale 
(”Să citim pentru mileniul III”,”Kalocagathia”, ”Ecogrădinița”), concursuri de activități integrate 
(”SuperPiticot”, ”Timtim-Timy”, ”Cu Europa la joacă…Micul artist”), concursuri cuprinse în 
CAEJ, CAER, CAEN, serbări desfăşurate cu diferite ocazii (Crăciun, sfârşit de an), activităţi  cu 
priejul  sărbătorilor (1 Decembrie, 24 Ianuarie, 8 Martie,1 Iunie), plimbări,vizite, excursii, 
vizionări de spectacole, șezători,  acțiuni de voluntariat. 

Organizarea activităților extracurriculare a presupus și selectarea cu grijă a obiectivelor. Dacă 
avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat 
şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.  

Prezentăm o parte dintre obiectivele urmărite în aceste activități: 
- conştientizarea importanţei unei alimentaţii sănătoase pentru o viaţă sănătoasă; 
- dezvoltarea sensibilitǎţii artistice şi a dragostei pentru artă; 
- respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, dorinţa de a face ca lumea să devină un 

loc mai echitabil şi durabil; 
- educarea sentimentelor de dragoste şi respect faţă de aproapele nostru, aflat în nevoi;  
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- familiarizarea copiilor cu semnificaţia sărbătorilor religioase din viaţa creştinilor  (Sf.Nicolae, 
Crăciunul, Paștele); 

 - aprofundarea cunoştinţelor copiilor cu privire la sărbătorile naţionale importante din istoria 
poporului român (1Decembrie, 24 Ianuarie);  

- conştientizarea şi respectarea de către copii a unor norme de protecţie a persoanei, precum şi a 
unor norme de circulaţie rutieră; 

- educarea sentimentelor de respect şi ocrotire a naturii, a mediului înconjurător  prin 
desfăşurarea unor activităţi pe teme ecologice;  

-  îmbogăţirea orizontului geografic şi cultural; 
- conştientizarea şi respectarea de către copii a principalelor reguli de protecţie împotriva 

incendiilor şi a diferitelor accidente; 
- sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului; 
- cunoașterea importanţei zilei de 1 Iunie;  
- evaluarea competenţelor dobândite de preşcolari pe parcursul anului şcolar. 
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi 
se implică în realizarea acestora.   

Evidențiem câteva dintre activitățile desfășurate pe parcursul întregului an școlar în cadrul 
plimbărilor, vizitelor, excursiilor organizate la Piața De legume și fructe, Muzee, Microrezervație, 
Delfinariu, Planetariu, Acvariul din Tulcea, Aeroportul Kogălniceanu: 

”Să mâncăm sănătos!”, ”Micii cofetari”,”Suntem sportivi”, ”Sanitarii pricepuți”, ”Vreau să mă 
fac pompier”, ”Pământul nostru-casa noastră”,”Știm să circulăm corect?”,”Iubim teatrul”,”Învățăm 
să dăruim” ,”Activități ludice cu voluntarii Asociației TEAM, 

”Să cunoaștem vietățile Deltei” ,”Mi-aș dori să fiu pilot”, etc.  
Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi 

determină să o îndrăgească.  
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei: pregătirea copilului pentru 
viaţă. 

  
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura 
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didacică, Râmnicu-Vâlcea. 
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ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ȘI ROLUL LOR 
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Profesor: Vasiu Anca 
G. P. P.  „PITICOT” Câmpeni 

 
 
 

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. 

Procesul educaţional din învățământul preșcolar, are în vedere atât activitățile obligatorii cât și 
activitățile complementare acestora, acestea sunt activitățile desfășurate în afara activităților 
obligatorii, desfășurate atât în grădiniță cât și în afara ei; chiar și în afara grădiniței, activitățile tot 
sub atenta îndrumare a educatoarelor se desfășoară.  

Teoria si practica educatiei indica faptul ca obtinerea celor mai bune rezultate a elevilor cu 
privire la cunoasterea, competenta si dezvoltarea personala reprezinta obiectivul principal, dar 
pentru a se ajunge la rezultatele dorite este mare nevoie de activitatile in aer liber care sa ii relaxeze, 
si sa le creeze acea dorinta de cunoastere a mediului inconjurator. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ce li se arată cu ajutorul imaginilor sau a 
substitutelor (prezenţa concretului în orice tip de activitate este absolut indispensabilă). În cadrul 
activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele de acţiuni 
care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări 
cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare 
pe diferite teme, etc 

Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale potolii această 
curiozitate şi de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 

 

 (Preșcolarii angrenați în activitatea extracurriculară „MICA MEA GRADINĂ”) 
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În cadrul acţiunilor şi implicit al activităţilor în aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de 
respect şi dragoste pentru natură, pentru muncă, om şi realizările sale; copilul care a învăţat să 
admire natura, parcul cu florile, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusă de unele 

insecte pentru a-şi asigura proviziile, acel 
copil va deveni prietenul şi 

protectorul naturii şi un 
mare admirator al 

animalelor 
manifestând 

nemărginită afecţiune 
faţă de ele. 

 Realizam astfel faptul ca 
va avea de câştigat creativitatea 
copilului, imaginaţia lui va fi mai bogată, activităţile din grădiniţă vor putea fi desfăşurate la un 
nivel mai înalt. În acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare are un caracter colectiv care 
conduce la « sudarea legăturii » dintre cei mici. 

„ Ceea ce poate fi cel mai bine învățat în interiorul sălilor de clasa, acolo ar trebui sa fie predat, 
iar ceea ce poate fi mai bine învățat prin intermediul experienței, operând direct cu materiale 
indigene și situații de viață in afara scolii, acolo ar trebui învățat.”   

(L. B. Sharp, 1943 ) 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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ROLUL  ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE                                         
ÎN  PROCESUL  EDUCAȚIONAL 

 

Înv. Elena Vasu 
Școala Gimnazială nr. 200, 

Sector 3, București 
 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Prin activitățile extrașcolare trebuie  înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea 
ce este nou, să-şi descopere plăcerea de a crea. Având un caracter atractiv, acestea le oferă 
destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul social. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 
 au rol complementar celui al școlii; 

 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 

 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 

copiilor. 
Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru,spectacolele de 

operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică. 

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copiii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. 
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Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor  activităţilor. 

 
 
 
Bibliografie: 
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Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. înv. primar VAŞVARI DANIELA 
Şcoala Gimnazială ”Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 

 
 
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative. Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de 
învățare își au rolul și locul bine stabilit în formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor.  

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Un punct forte al acestor activităţi este acela  că antreneză copiii  în acţiuni cât mai variate şi 
bogate, cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată 
într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea 
integrării în mediul şcolar.  

Aria de desfășurare a activităţilor extraşcolare e greu de delimitat. Iată câteva exemple: 
 Vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice – copilul este 

pus faţă în faţă cu lumea artei, modelându-se astfel latura afectivă şi emoţională a personalităţii sale; 
 Vizite la muzee, expoziţii, case memoriale, monumente şi aşezări istorice – copilul are 

contact nemijlocit cu valorile culturale, folclorice, istorice ale poporului său, lucru care întregeşte şi 
desăvârşeşte cunoştinţele asimilate în cadrul lecţiilor; 

 Excursii, drumeţii, tabere – copilul este adus în mijlocul naturii, fiind educat în spiritul 
respectului şi dragostei faţă de mediul înconjurător, faţă de om şi realizările sale. Aceste activităţi îl 
reconfortează pe copil, îi prilejuiesc însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural-ştiinţific;  

 Serbările şi festivităţile – activităţi care pun în valoare aptitudinile artistice ale copilului. 
Atmosfera sărbătorească, la care iau parte membrii familiei, îl fac să se simtă important; 

 Concursurile şcolare – activităţi menite să stimuleze elevul, să-l motiveze pentru a studia 
aprofundat, pentru a obţine rezultate cât mai bune. 

Prin varietatea lor şi potenţialul larg, activitățile extrașcolare ocupă un loc important în 
ansamblul influențelor educative. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al 
elevilor, completând cu noțiuni noi cunoștințele însușite în cadrul orelor de curs.  

De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, 
estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile 
extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, 
timpul liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Succesul este garantat! 

Bibliografie: 
 Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; 
 Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii 

ciclului primar, în “Învăţământul primar“, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000; 
 Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 

2007. 
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Excursia-formă eficientă de activitate extrașcolară 
 
 

Prof. Văduva Viorelia 
Școala Gimnazială Nr. 1 Peșteana-Jiu, jud. Gorj 

 
 
Prin excursie şcolară se înţelege o deplasare organizată,condusă de profesor (sau un grup de 

profesori), prin care se urmăreşte întregirea educaţiei intelectuale, morale, estetice, fizice  a elevilor. 
 Excursia este una dintre cele mai atractive, plăcute si utile activităţi de recreere şi odihnă activă, 

facilitând contactul direct cu mediul. 
Excursia școlară este o metodă complexă de învățământ contribuie la lărgirea cunoștințelor 

teoretice, întregește efectul instructiv-educativ al activității didactice, realizând legătura dintre teorie 
și practică, astfel: 

▪excursiile contribuie la lărgirea orizontului ştiinţific şi cultural al elevilor, la dezvoltarea 
spiritului de observaţie şi de investigare; 

▪cu ajutorul excursiilor se realizează legătura dintre şcoală şi viaţă, dintre teorie şi practică; 
▪obligaţiile care revin elevilor în timpul excursiilor le dezvoltă spiritul de iniţiativă şi de  

răspundere, simţul răspunderii faţă de grupul din care fac parte. 
Tipuri de excursii: 
a) După scopul didactic urmărit şi după momentul în care se organizează,excursiile pot fi: 
▪excursii preliminare (introductive), când preced activitatea desfăşurată în jurul unei teme sau 

unui capitol din manual, scopul acestora este de a pregăti lecţiile care se vor desfăşura ulterior în 
clasă; 

▪excursii organizate în timpul predării unei teme sau a unui capitol,acestea urmăresc atât 
comunicarea de cunoştinţe noi cât şi fixarea unor cunoştinţe însuşite anterior; 

▪excursii finale, care încheie activitatea în jurul unui subiect şi au ca scop crearea unor condiţii 
mai bune de însuşire a materialului studiat în clasă, pe baza celui observat în excursie, verificarea 
sau aplicarea în practică a cunoştinţelor achiziţionate de elevi; 

▪excursii de documentare, organizate înaintea întocmirii unor referate sau lucrări ştiinţifice. 
b)După durata lor se disting: 
▪excursii de scurtă durată, cele care au loc în decursul anului şcolar şi în cadrul cărora se înscriu 

“lecţiile-vizită”. Aceste excursii se organizează de obicei de către profesorii de specialitate ajutaţi, 
dacă este cazul,de un coleg de aceeaşi specialitate sau de o specialitate apropiată; 

▪excursii de lungă durată care se organizează de obicei în vacanţă sau la sfârşitul anului şcolar şi 
care cuprind mai multe obiective, între care şi cele specifice disciplinelor tehnice şi tehnologice. 
Aceste excursii cer mai multă atenţie pentru pregătirea lor precum şi colectivităţi mai mari pentru 
organizarea şi conducerea lor. 

b) După conţinut, identificăm mai multe categorii de excursii: 
▪excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale; 
▪excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale; 
▪excursii cu obiective mixte. 
Etapele excursiei: 
a)pregătirea teoretică: 
- alegerea itinerariului, care să cuprindă aspecte semnificative ale elementelor ce vor fi 

analizate;  
-stabilirea  obiectivelor principale, dar nu se ignoră nici un aspect care ar putea consolida 

cunoştinţele dobândite anterior; 
-stabilirea punctelor de aplicație practică și activitățile specifice fiecărei opriri; 
-realizarea unei bune documentații bibliografice,în absența unui ghid cadrul didactic trebuie să 

ofere explicații; 
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-analiza costului excursiei și intocmirea dosarului cu actele necesare. 
Aspectele ce nu trebuie neglijate sunt multiple,astfel că pentru a responsabiliza elevii și a-i 

introduce în atmosfera de lucru, aceştia vor fi împărţiţi în mai multe echipe de lucru. Fiecare echipă 
va avea sarcini precise, dinainte stabilite. Astfel organizaţi, scopul excursiei va putea fi realizat  cu 
mai multă uşurinţă. Elevii vor conştientiza mai uşor obiectivele urmărite. Ei vor fi dotaţi cu 
materialul necesar culegerii de date, fără a se încărca  cu obiecte inutile, ce determină îngreunarea  
bagajului  şi vor privi totul ca pe o joacă.Echipe ce pot fi formate: 

-echipa organizatorilor colectivului- supraveghează colegii în timpul repausurilor,  grupează  
elevii pentru vizite şi veghează la menținerea  curăţeniei, 

-echipa sanitarilor - va procura şi folosi în caz de nevoie o trusă de prim-ajutor; 
-echipa meteorologilor-urmăresc măsurarea și determinarea unor factori ecologici; 
-echipa botaniștilor-determină speciile caracteristice ecosistemelor observate,colectează plante; 
-echipa zoologilor-observă adaptarea animalelor la diferite moduri de locomoție,moduri de 

hrănire; 
-echipa ecologilor-observă intervenția omului în ecosistemele vizitate; 
-echipa geografilor-culeg informații despre elemente ale cadrului natural, obiective economice 

sau surse de poluare; 
-echipa chimiștilor-urmăresc sursele de poluare; 
-echipa istoricilor - face prezentarea istoricului principalelor localităţi şi obiectivelor istorice; 
-echipa fotoreporterilor, cea a literaţilor, sportivilor sau desenatorilor- fiecare dintre aceştia vor 

contribui la buna însuşire a materialului de studiat. 
b)desfăşurarea propriu-zisă a excursiei-tot materialul cules va fi etichetat şi grupat. Se pot face 

schiţe şi se iau notiţe.Chiar dacă scopul excursiei este unul de studiu se insistă pe consolidarea 
cunoştinţelor dobândite anterior şi integrarea acestora într-un sistem relaţional. 

c) prelucrarea materialului cules-se desfăşoară în sala de clasă, după încheierea excursiei. Se 
cumulează materialele culese de fiecare echipă şi se analizează în ansamblu. Se revăd notiţele şi se 
completează cu ajutorul întrebărilor. De asemenea, se pot realiza portofolii ale elevilor şi materiale 
didactice.  

În concluzie, putem afirma, că pe teren, în comparaţie cu sala de clasă, conţinutul informativ al 
lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere  a elementelor adiacente care definesc categoria de noţiuni 
propusă în studiu. 

Elevii beneficiază de noi cunoştinţe deduse şi desprinse chiar de ei, lucru care uşurează  
corelarea cauzală a elementelor şi fenomenelor. Prin observaţie, conversaţie şi dezbatere în teren a 
mai multor probleme se vor consolida generalizări şi se vor face  înţelese diferite legături cauzale.  

Datorită importanţei lor, excursiile sunt formele cele mai eficiente de activitate extraşcolară. 
 
BIBLIOGRAFIE:  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Consilier școlar Ramona Ludmila Vătavu 
Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa” Bacău 

 
 

Fie ca privesc rolul activităților extrașcolare prin prisma elevului/copilului care am fost, fie că le 
caut rostul ca specialistul ce sunt astăzi, nu pot să nu recunosc  faptul că, acestea au numeroase și 
profunde valențe formative, influentând și dezvoltând personalitatea elevilor, modelând întreaga 
activitate psihică a elevilor și a conduitei acestora, concordant cu expectanțele societății în care 
trăim. 

Complementar activităților desfășurate la clasă, activitățile extrașcolare lărgesc și aprofundează 
informația, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale științei și asta într-un context relaxat, 
oferindu-i un mod plăcut și util de a petrece timpul liber. 

Deși au un caracter mai puțin formal, activitățile extrascolare sunt flexibile și ele vin în 
întampinarea diferitelor interese ale elevului. Numită și ”libertate sub control instituțional, educația 
nonformală  se desfășoară sub forma olimpiadelor, concursurilor, proiectelor educaționale, 
competiții sportive, tabere, drumeții, vizite etc.. în contextul activităților extrașcolare, profesorul are 
un rol secundar, el devine coordonator, moderator. 

”Suntem diferiți, dar zămbim la fel” este unul dintre proiectele extrașcolare cu un impact 
deosebit asupra elevilor, proiect ce se desfășoară în cadrul liceului, pe o perioada de doi ani și care 
are ca obiectiv principal incluziunea elevilor cu CES.  

 
Fiind o școală de masă în care numarul elevilor cu dizabilități este în creștere, proiectul vine în 

întampinarea celor 16 elevi cu CES înscriși în acest an școlar. În cadrul proiectului elevii cu CES, 
cât și elevii aflați în situație de risc, parcurg o serie de activități cu valențe formative și informative 
ce sunt menite să le dezvolte personalitatea, într-un context plăcut, relaxant în care consilierul școlar 
este facilitatorul, coordonatorul. Este salutară inițiativa de a desfășura astfel de activități 
extrașcolare în cadrul școlii, dat fiind faptul că, rezultatele înregistrate s-au făcut vizibile încă de la 
primele activități de consiliere, ele devenind evidente la primul schimb de experiențe care a avut loc 
în Malta, unde copiii implicați în acest proiect au participat la activitățile organizate de către țara 
gazda.  

Trăiesc cu speranța ca noi, dascălii, constientizăm importanța desfășurării acestor activități, mai 
ales pentru faptul că, elevii sunt pregătiți prin acestea, pentru viață, realizandu-se simbioza între 
componenta cognitivă și cea comportamentală. 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Rolul activităților extracurriculare în procesul educațional 

 
 

Prof. Vâlceanu Alexandra-Elena, 
Jud. Arad, Loc. Bârzava, Școala Gimnazială Bârzava 

 
 
În cadrul procesului modern de educație ni se atrage atenția aspura importanței tuturor 

elementelor componente ale acesteia, ce în mod dezirabil duc într-un final la atingerea scopului 
educativ: formarea unui individ perfect adaptat și adaptabil la condițiile propuse de factorul social și 
de contemporaneitatea sa. Formarea elevilor ca fiind parte integrată a viitorului sistem exterior 
școlii, prilejuiește plasarea accentului pe o dimensiune neglijată de învățământul tradițional, 
dimensiune ce azi ocupa o parte foarte importantă din experiența educațională a actualului elev- 
viitorului adult.  

Menirea activităților extracurriculare este aceea de a descoperi și exersa talentele, aptitudinile 
extraordinare. Latura practică și implicare directă a elevilor fac din aceste tipuri de activități un 
delicu pentru tinerii implicați în acestea. Senzația de control a întreg proccesul de exerimentare și 
descoperire trezește în participanți sentimente de curiozitate, astfel asigurându-se succcesul acestor 
tipuri de activități. Prin valorificarea pasiunilor și intereselor, precum și prin creerea unui mediu 
competitiv sau necunoscut pentru cei ce sunt implicați, precum și asigurarea unui cadru propice 
afirmării și dezvoltării habitusurilor sociale mult râvnite: spirit de echipă, sprit competitiv, atitudine 
pozitiv orientată, fairplay, ne asigurăm de succesul ulterior al educabililor. Dimensiunea exersată cu 
preponderență în cadrul acestor activități este cea  morală.  

Exercițiul propus de activitățile extracurriculare este unul mai complex față de cel instructiv- 
educativ. În această situașie elevii sunt puși să exerseze elementele dobândite în cadrul orelor de 
curs: exercițiul culturii generale- culturii enciclopedice, dezbaterea problematicii și aplicarea 
principiilor legate de moralitate, exersarea puterii voinței și dovedirea caracterului, precum și al 
disciplinei, dobândite în urma formării dobândite într-un mediu formal. 

Desigur, atunci când discutăm despre dihotomia dintre formal-insructiv și extracurricular-
nonformal o diferență evidentă va fi legată de modul de dirijare al celor două feluri distincte de 
procese. Libertatea controlată oferită de o activitate extracurriculară urmărește dezvoltarea 
creativității prin observare și experimentare a noului. Durata variabilă, tipul activității, conținuturile 
propuse spre a fi observate nu sunt reglementate printr-o programă, deci oferă din nou mult 
îndrăgita libertate în proiectare. Eleviii sunt cei responsabili de tipul conținulului precum și de 
dirijarea acestului către ariile lor de interes. Astfel se asigură un amestec de interese și pasiuni care 
produce un rezultat favorabil, o extensie a procesului formal- un așa zis exercițiu/ prelungire a 
învățării. Toate aceste experiențe cumulate au ca rezultat final compunerea imaginii complete și 
complexe a viitorului adult. 

Latura interdisciplinară a acestor tipuri de activități subliniază necesitatea de a studia împreună 
elemente ce de obicei sunt prezentate separat. Construirea unei imagini de ansamblu reprezintă 
principalul avantaj al acestor tipuri de activități. Jocuri, excursii, vizite la galerii de artă, vizionari 
de film/teatru, tabere, competiții, etc. reprezintă prilejul perfect de a suda rupturile dintre diversele 
materii școlare. Uzitare concomitentă a cunoștințelor dobândite din diverse arii curriculare asigură 
exersarea reală a capacităților de relaționare ale individului. 

Pentru a aduce un sfârșit acestei discuții avute pe tema rolului activităților extracurriculare în 
cadrul procesului educativ, îmi revine plăcerea de a scoate în evidență importanța 
complementarității acestora cu proccesul instructiv- educativ.  

Cele 2 componente deși diferite sunt menite să se completeze reciproc, având ca scop final 
întregirea imaginii unui viitor membru al societății.  
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Rolul activităților extrașcolare 

în procesul educațional 
 
 

Prof. înv. primar Vântu Adina Dorina 
Liceul Teoretic Teiuș 

 
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului dar și 
pentru procesul educațional. Aceste activități ocupă un loc important în ansamblul influențelor 
educative. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu 
noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. Consider că aceste activități au și 
rolul de cultivare a gustului pentru frumos, pentru lectură, pentru carte. 

Elevii pot fi stimulați să citească prin vizionarea unor materiale ppt, materiale care se referă la 
viața și activitatea unor mari scriitori, prin participări la lansare de carte, prin implicarea în 
desfășurarea unor șezători literare, etc. Experiențele trăite de elevi în afara lecțiilor au nu numai un 
caracter cognitiv ci și moral-afectiv și estetic. Când vorbim de astfel de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest lucru cu plăcere. 
Aceste activități extrașcolare sunt asemenea unor uși care se deschid pe ambele părți, în care se 
pătrunde parcă ca printr-un portal, scopul lor fiind dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine, cooperarea și ajutorul reciproc. 

Noi dascălii, ne dorim ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe într-un cadru 
nonformal, acum și aici, elevul să dea frâu liber imaginației, să își valorifice înclinațiile.În urmă cu 
ani, aceste activități erau mult mai interesante deoarece participau și părinți sau bunici care își 
aduceau și ei contribuția la transmiterea unor informații. Aceste activități ar fi mai interesante dacă 
ar apărea elemente noi, adică persoane noi în desfășurarea lor. Încă din clasa pregătitoare am 
desfășurat activități extrașcolare cu prichindeii mei. Cu drag îmi aduc aminte de o astfel de 
activitate extrașcolară, cu implicare a părinților și bunicilor, o activitate artistică dedicată 
Crăciunului, aceasta fiind prima lor serbare din viața de elev. Frumos costumați, cu rolurile bine 
învățate, alături de părinți, bunici, frați, au prezentat sceneta ,,Nașterea lui Iisus’’. Consider că astfel 
de activități desfășurate în preajma sărbătorilor au scopul de a valorifica tradițiile, obiceiurile, 
specificul poporului român. Aici, au aflat cum părinții dar mai ales bunicii lor petreceau sărbătorile, 
care erau obiceiurile și tradițiile din vremurile de mult apuse. Astfel, achizițiile dobândite în 
contextele de învățare din activitățile extrașcolare le pot servi elevilor ca suport pentru  învățare în 
activitățile de la clasă. Acum, copiii se autodisciplinează prin faptul că, în asemenea activități se 
supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. 

În decursul acestui an școlar, elevii mei fiind mai mari, în clasa aIV-a, imediat după vacanța de 
iarnă, au desfășurat o activitate extrașcolară pe tema ,,Mihai Eminescu-luceafărul poeziei 
românești’’ unde am urmărit dezvoltarea limbajului, în special a expresivității acestuia prin citirea 
expresivă a poeziilor eminesciene, stimularea creativității prin transpunerea în desen a operei 
eminesciene, dezvoltarea abilităților practice prin realizarea unei lebede din hârtie, a unui semn de 
carte cu chipul marelui poet, îmbogățirea cunoștințelor în ceea ce privește viața și opera marelui 
poet prin vizionarea unui material ppt. Întreaga activitate a fost de un real succes, elevii s-au simțit 
foarte bine împreună, au aflat informații noi, au comunicat pe tema Eminescu, au colorat, au recitat 
poezii(cei care au știut) sau au citit poezii la alegere motivând alegerea făcută. Au intrat și în 
competiție, pe grupe, prin completarea unei fișe intitulată ,,Noi....și Eminescu’’ . Ei au completat 
date despre marele poet, au recunoscut poezii, au căutat însușiri deosebite pentru cuvinte date 
(codrul, teiul, luna, pădurea, izvoare), au scris cuvinte cu înțeles asemănător pentru unele cuvinte 
extrase din poeziile marelui poet. Atmosfera a fost una plăcută, antrenantă, competiția strânsă iar 
plăcerea deosebită de a participa la această activitate. Activitatea a avut drept scop dezvoltarea unor 
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aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate, cultivarea interesului 
pentru activitățile socio-culturale. Prin activitatea desfășurată scopul a fost atins. 

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru orice vârstă, stârnind interesul, 
producând bucurie, ușurând acumularea de cunoștințe. Aceste activități le oferă copiilor, indiferent 
de vârsta lor, destindere, recreere, încredere, voie bună iar unora dintre ei le oferă posibilitatea unei 
afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. Cadrul didactic trebuie să acorde atenție acestor activități, 
adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare atât în modul de realizare cât și în relațiile cu 
elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Ca o concluzie, putem spune că aceste activități extrașcolare sunt o componentă educațională 
valoroasă și eficientă cărora orice cadru didactic trebuie să le acorde atenție, au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă de mici 
deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora. 
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REZOLVAREA CONFLICTELOR ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Gabriel VELCU 
Profesor de geografie în cadrul Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad 

 
 
Conflictul educațional constituie un „ingredient” al vieții școlare, dar și cotidiene și este un 

proces cu care ne confruntăm, în calitate de profesori, în fiecare zi. Într-o comunitate școlară, fie că 
este mare sau mai mică, conflictul este inevitabil, existând situații în care nu-l putem ocoli. În cele 
mai multe cazuri, însă, dacă este controlat, acesta se află în postura de a îmbunătăți simțitor 
implicarea elevilor, motivația pentru învățare. Nu trebuie să pierdem totuși din vedere faptul că un 
conflict poate degenera în forme mai agresive, așa cum sunt violența verbală și cea fizică. 

Termenul de conflict provine din latinescul conflictus cu sensul de lovire, șoc, ciocnire; Roxana 
Tudorică (2007) definește conflictul ca fiind „luptă de tendințe, de interse, tensiune intrapsihică – 
formă de opoziție centrată pe adversar, bazată pe incompatibilitatea scopurilor, intențiilor și 
valorilor părților oponente”, iar Mihaela Vlăsceanu (2003) –“o stare ce se caracterizează prin 
manifestarea unor tensiuni acumulate în timp sau determinate de factori de moment, între două 
persoane sau două grupuri ce au fie aceleași interese, fie interese diferite, care nu au găsit modalități 
de înlăturare a acestor tensiuni”. 

Comunicarea deschisă între opozanți are la bază „decalogul comunicării”, ce conține, la rându-i, 
soluții pentru rezolvarea conflictelor: 

1. 1. Nu poți să nu comunici; 
2. A comunica presupune cunoștere de și stima de sine; 
3. A comunica presupune cunoașterea nevoilor celuilalt; 
4. 4. A comunica presupune a ști să asculți; 
5. A comunica presupune a înțelege mesaje; 
6. A comunica presupune a da feed-back-uri; 
7. A comunica presupune a înțelege procesualitatea unei relații; 
8. A comunica presupune a ști să îți exprimi sentimentele; 
9. 9. A comunica presupune a accepta conflictele; 
10. A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor. 

Pentru rezolvarea conflictelor și a situațiilor conflictuale, trebuie cunoscute cauzele acestora, 
caracteristicile lor, dar și moduri de dezvoltare a unor legături între conflicte și aspecte definitorii 
ale comunicării printr-un management al conflictelor, care să conțină elemente de stimulare și 
stingerea acestora. 

Dintre cauzele conflictelor putem aminti: percepții greșite datorate prejudecăților, diferențelor 
de intenții și interese, competiție exagerată, agresivitate, discrepanțe în cultura organizațională, 
criterii diferite de definire a performanței, ambiguitatea definirii ariilor de autoritate și 
responsabilitate, diferențe de mediu înconjurător, aspecte umane, dreptatea, condiții anterioare, stari 
afective, stări cognitive, comportament conflictual, diferențele. 

În clasă, conflictele pot izbucni din mai multe cauze, între care: exacerbarea spiritului 
competitiv, atmosfera de intoleranță, slaba comunicare dintre elevi și dintre aceștia și profesor, 
exprimarea greșită a emoțiilor, absența capacității de rezolvare a diferendelor; manifestarea greșită a 
autorității profesorului, etc. 

Chiar dacă școala este locul în care ar trebui să găsim cele mai bune condiții pentru formarea și 
dezvoltarea armonioasă a pesonalității, trebuie să precizăm că, de multe ori, conflictele și stările 
conflictuale degenerează în violență școlară. Conflictele pot fi abordate din punct de vedere 
psihologic, individual, al relațiilor interpersonale, psihanalitic etc. 
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Dintre sursele violenței școlare putem menționa: mediul familial, mediul social, trăsăturile de 
personalitate ale elevului, probleme specifice vârstei adolescenței, rasism, homofobie, factori 
psihologici, managementul defectuos al clasei școlare. 

În functie de actorii implicaț,i se disting mai multe tipuri de conflicte: conflicte între elevi, 
conflicte profesor-elevi, conflicte profesori-părinți, conflicte între profesori, conflicte de nevoi. 

Dintre modalitățile de prevenire și reducere a conflictelor, putem aminti: focalizarea pe 
obiective cu încercarea evitării conflictelor (elevilor din microgrupuri le este mai ușor dacă văd 
întregul tablou al activității și muncesc împreună pentru a-l realiza); producerea unor sarcini stabile, 
bine structurate și acceptate de întregul grup; evitarea situațiilor câștig-pierdere; facilitarea 
comunicărilor(ascultare și vorbire); utlizarea de către cadrul didactic sau de către liderii echipelor 
educaționale a unor elemente aparținând strategiilor de moderare a activității; cooperarea și 
dezvoltarea unui climat bazat pe încredere. 

Noi, dascălii, nu trebuie să uităm că sala de clasa este o microsocietate a cărei funcționare  
necesită stabilirea unor reguli clare ce se cer respectate de toți membrii grupului școlar. Respectarea 
regulilor este o condiție a socializării, care înseamnă a învăța să trăiască împreună în relații de 
respect reciproc, excluzând violența. Regulile școlare vizează ținuta, efectuarea temelor, prezența la 
cursuri, dar sunt și reguli de civilizație ce au în vedere limbajul folosit, modalitățile de adresare, 
respectul față de celălalt, păstrarea bunurilor școlare, toleranța, solidaritatea, într-un cuvânt, maniera 
de a te comporta astfel încât viața în colectivitate să fie cât mai agreabilă. 

În concluzie, conflictul face parte din viață pentru că el rezultă din diferențele dintre indivizi-
odată acestea acceptate, putem accepta și conflictul și chiar îl putem transforma în oportunitate 
pozitivă, de cunoaștere, echilibru și progres. Știința rezolvării conflictelor nu presupune ignorarea, 
negarea, eliminarea conflictului din viață. Nu servește nimănui să pretindem că nu există conflict, 
nici să ne simțim vinovați sau rușinați că suntem implicați în conflicte. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 
 

Prof. înv. Primar: Velican Adriana 
Școala Gimnazială Nr. 1 Moțăței 

 
 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 
descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 
aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire 
şi dăruire. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor, dar 
să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul respectării 
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă 
între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Secretul este să ştiţi ce măsuri şi cum să le luaţi 
la momentul potrivit. 

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit 
în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal 
(grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 
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Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. Copiii 
participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar succesul este garantat dacă ai încredere în 
imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni 
frumoase și valoroase. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 

 

Prof. înv. prescolar VELICU MIHAELA                                                  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA, Jud. TULCEA 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, 
pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o 
necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora 
se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, 
copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă în 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţi-lor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştin-țelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor 
despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si 
 cultură. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.      

2387



La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in 
acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind 
protejarea mediului înconjurator: curăţarea.        
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
SERBAREA ŞCOLARĂ 

 
 

VENCZEL  FLORINA  SIMONA 
 
 
Printre activităţile extraşcolare cele mai indicate pentru cei mici se numară  excursiile, 

drumeţiile, vizionările de filme, piese de teatru sau spectacolele de magie,  serbările  şcolare etc. 
Prin participarea la astfel de evenimente, îi ajutăm pe copii să îşi dezvolte abilităţile de comunicare 
si socializare, de observaţie, de dezvoltare a culturii, memoriei si imaginaţiei. 

De asemenea, copiii vor fi mai motivaţi să reuşească în tot ceea ce şi-au propus şi vor reuşi să 
obţină  note mari la şcoală, deoarece îşi vor dezvolta capacităţile de învăţare, cultură  generală, 
memorie, simţ critic, etc. 

Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la dezvoltarea 
gândirii, limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi rostul pe 
care îl joacă lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-emoţional 
cerut şi condiţionat de vârsta micilor şcolari. 

Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei copiilor, corespunzătoare 
educaţiei pe care trebuie să o primească copiii de această vârstă şi prezentarea într-o formă artistică 
îngrijită constituie în primul rând un preţios mijloc de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, 
îmbogăţeşte gândirea copilului, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi 
să năzuiască spre viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Participând la spectacol, micul şcolar are în faţă 
eroii vii, care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni 
mai bun, corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă. 

Din păcate aceste spectacole pentru copii sunt din ce în ce mai puţine în ultimii ani, iar şansele 
ca elevii din mediul rural să ajungă de la zeci de kilometri pentru a viziona un astfel de spectacol 
sunt minime.  

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. 

De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă 
cele mai variate  forme. 
Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor mei ,despre viaţa plantelor şi 

a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  
pot reprezenta cu mai multă creativitate  realitatea  atunci  când desenează, modelează sau au de 
alcătuit scurte texte. 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în 
şcoală. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe 
educative.Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un 
domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita 
comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Toamnei, Crăciunului, a 
Dragobetelui, a zilei de 8 Martie ,  sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a 
se exprima liber oral , în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat 
carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sau cu ocazia zilei de 1 Iunie .Participanţii au purtat 
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costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia elevilor. Element 
dominant  al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au 
avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în interpretarea/realizarea 
unor monologuri.  
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UNITATE ÎN DIVERSITATE  - E OK SĂ FII DIFERIT!!! 
 
 

VENETICU FLORENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VITĂNEȘTI 

JUDEȚUL TELEORMAN 
 
      

„Cuvântul progres nu are nici un sens atât timp cât există copii nefericiţi”. (Albert Einstein) 
 

Flexibilitatea noului sistem de învăţământ are ca urmare democratizarea şcolii şi egalizarea 
şanselor, şcoala viitorului fiind şcoala pentru toţi. Atât ca  dascăli dar şi ca oameni ai noului sistem 
de învăţământ e bine să avem în vedere faptul că pentru a atinge perfecţiunea nu e nevoie să facem 
lucruri extraordinare, ci să facem extraordinar de bine, orice lucru mic pe care il facem. În mâinile 
noastre se află balanţa deciziilor care ne face să fim mai toleranţi şi să acceptăm diversitatea. 

Fidelitatea redusă a memoriei şi fluctuaţia permanentă a capacităţii de concentrare a atenţiei la 
elevul deficient reprezintă una dim principalele probleme cu care se confruntă cadrul didactic la 
clasă. 

Ideea de şcoală incluzivă şi de curriculum-model pentru elevii cu deficienţe intelectuale se 
utilizează încă din 1987 în occident, însă la noi în ţară se află încă în stadiul de început, iar 
aplicarea normelor în vigoare cu privire la integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale se face 
după regula bunului simţ de cele mai multe ori, deoarece cadrele didactice nu au susţinerea de 
specialitate necesară, aşa cum prevede legea, inclusiv profesori de sprijin, logopezi, terapeuţi 
ş.a.m.d. 

 „Imaginea de sine este o reprezentare mentală a propriei persoane sau o structură organizată de 
cunoştinţe declarative despre sine care ghidează comportamentul social”precizează Andreea Băban 
în lucrarea sa „Consiliere educaţională”. 

Stima de sine se află în strânsă legătură cu imaginea de sine şi se referă la modul în care o 
persoană se evaluează pe ea insăşi ,cât de bună se consideră în raport cu propriile expectanţe sau 
cu alţii. 

Deoarece atât în scoală, cât si la mine în clasă  sunt mulţi elevi cu cerinţe educative speciale, 
am fost nevoită să găsesc modalităţi de lucru cu aceştia astfel încât activitatea lor la clasă sau în 
cadrul altor activităţi şcolare şi extraşcolare să fie mai mult decât una pasivă sau de contemplare a 
colegillor. Am gasit o metoda care se bazează pe lucrul în echipe mixte formate din 3-4 elevi ai 
clasei plus un elev cu cerinţe educative speciale pe care grupa trebuie sa-l spijine pe parcursul 
activităţii. Fiecare membru al echipei are în permanenţă câte o sarcină de lucru pe măsura 
propriilor posibilităţi. Elevii cu cerinţe educative vor avea şi ei sarcini de lucru adaptate, însă vor fi 
permanent monitorizaţi în cadrul grupei şi ajutaţi doar daca nu reuşesc singuri să-şi ducă sarcina la 
bun sfârşit în timp util. Sloganul sub care ne desfăşuram activităţile pe grupe a fost dat de elevi „E 
OK să fii diferit!”. 

Rolul dascalului este unul de monitorizare a activităţii elevilor şi de dirijare către atingerea 
obiectivelor. Partea pozitivă a acestui mod de lucru este faptul că, în urma rezolvării sarcinilor 
primite, elevilor cu cerinţe educative speciale li se îmbunătăţesc simţitor imaginea de sine, iar 
motivaţia pentru a învăţa devine una reală şi bazată pe propriile necesităţi şi aspiraţii.Astfel, 
diferenţele dintre elevii clasei se reduc sau chiar dispar în mare parte. 

Formula de lucru pe grupe am aplicat-o în permanenţă la calsă, dar si in cadrul activităţilor 
susţinute în alte locaţii. Lucrările colective realizate de elevi în aceste condiţii sunt pline de 
imaginaţie, iar cooperarea dintre elevi a facut ca accceptarea colegilor cu cerinţe educative speciale 
să vină de la sine, fără conflicte sau respingeri. De asemenea, rezultatele obţinute la testări de către 
elevii cu cerinţe educative speciale au fost mult mai bune când testele au fost aplicate după o 
perioadă de lucru pe grupe mixte, decât atunci când s-a lucrat frontal sau cu fişe individuale. 
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Dorind să atrag elevii către studiu şi să le stimilez creativitatea , însă simţindu-mă încorsetată 
de actualele programe şcolare şi manuale alternative, am elaborat o strategie trandiscplinară a 
conţinuturilor obligatorii dintr-o perspectivă nouă, amuzantă şi atractivă, atât pentru elevi cât şi 
pentru mine. Această perspectivă mai neobişnuită este menită să susţină şi eforturile de integrare a 
elevilor cu cerinţe educative din clasă, dar şi educaţia inter şi transculturală, încă puţin abordată în 
cadrul manualelor şcolare actuale. Raportatea permanentă la experienţa de viaţă a copiilor va face 
mult mai uşoară abordare atematică şi înţelegerea conţinuturilor de către aceştia. 

Folosirea metodelor specifice gândirii critice vor crea un cadru propice pentru asimilarea într-
un mod plăcut a cunoştinţelor şi pentru formarea unor deprinderi de lucru specifice acestor metode. 

Colaborarea între grupele de elevi din clasă sau între clase diferite de elevi, va creea o 
atmosferă de colaborare şi va  încuraja elevii în relaţionarea cu colegii lor care au necesităţi 
educative speciale. 

Am ales o denumire neconvenţională, după cum spunea o elevă „Ziua GHIDUŞĂ”, deoarece 
tot ceea ce vom realiza cu ajutorul imaginaţiei (mai multă sau mai puţină după puterea fiecăruia ) 
pe parcursul unei unităţi tematice, vom expune şi vom analiza la fiecare două săptămâni (în sala 
noastră  de clasă sau, dacă vom colabora cu alte  clase din şcoală, vom putea face activităţi comune 
în alte locaţii din şcoală şi nu numai ) 

Astfel ZIUA GHIDUSĂ va avea ca tematică culorile curcubeului ,însă într-o ordine diferită de 
ROGVAIV, penru a le putea coordona cu anumite evenimente sau anotimpuri (de exemplu „Ziua 
verde ” va ilustra anotimpul primavara,”Ziua Rosie  ” va ilustra Pastele etc.) 

Pentru fiecare zi ghiduşă, copiii se vor îmbrăca în haine care ilustreaza culoarea zilei 
respective, vor mânca alimente care au culoarea respectivă, vor realiza picturi, colaje şi lucrări de 
orice fel principal cu respectiva culoare, iar în măsura în care va fi posibil, se vor canta cântece 
care au legătură cu culoarea zilei respective, se vor recita poezii şi se vor citi povesti ce ilustrează 
tema culorii respective. 

Toate aceste manifestari pozitive ale copiilor, dovedeau faptul că obiectivul cuprins în 
curriculum (asigurarea unui climat psuho afectiv) si-a atins scopul, iar munca mea de convingere 
pentru comportamentul lor n-a fost in zadar. 

O metodă de intervenţie aplicată cu succes a fost implicarea copiilor cu CES,  în activităţi care 
presupun asumarea unor mici responsabilitati, achitarea corespunzătoare de aceste obligaţii 
conducând cu timpul la obişnuinţa de a duce lucrurile la bun sfârşit ajungand chiar sa afirme ca 
adora sa fie de serviciu. 

În aplicarea curricumului am pornit întotdeauna de la lucrurile bune pe care le fac copii cu 
cerinţe educative speciale (sunt politicoşi, iubesc copii, le place curăţenia) şi nu de la greşeli 
(evitând discuţiile stresante, în contradictoriu), ajutându-i astfel să-şi construiască mai uşor 
imaginea de sine. Am considerat apoi foarte important pentru socializarea lor, locul pe care îl 
ocupă copii în clasă. Îi menţin mereu aproape de mine şi îi plasez lângă copii cuminţi, calmi, plini 
de afecţiune, motivându-i ca fiind modelul lor. De fiecare dată ,am evidenţiat orice intenţie a 
copilului aflat în dificultate de a se apropia de ceilalţi colegi, de a intra în jocul lor, de a vorbi cu 
ei, de a zâmbi alături de ei .... 

Astfel, într-una din zile, am avut marea satisfacţie de a-i  surprinde  ţinându-se de mână cu 
câţiva copii, fie prin clasă, fie pe hol etc. Acest gest a constituit un mic pas, dar deosebit de 
important spre integrare în grupul social. 

Dovedind o slabă concentrare a atenţiei în procesul instructiv- educativ am utilizat perioade 
scurte de predare,variind apoi ritmul. Activităţile didactice au fost mereu însoţite de prezentări 
vizuale, auditive, dinamice, plastice, care să atragă copii la activităţi. În momentele de copleşeală 
la lecţie am fragmentat sarcinile făcând pauze  scurte. 

Subliniez faptul că accesul copiilor cu cerinţe speciale în învăţământul de masă nu trebuie 
privit ca fiind rodul unor acte de caritate, ci ca un drept legitim, întrucât societatea aparţine tuturor 
cetăţenilor şi nu există nici un argument de discriminare. Însă, procesul de integrare fiind un proces 
dificil, cu multe obstacole, depinde foarte mult de atitudinea celor care sunt chemaţi să-i dea viaţă, 
de dăruirea şi de profesionalismil lor. 
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Iubire înseamnă să îţi pese şi să arăţi înţelegere! 
Iubire înseamnă să fii alături de cineva, care are nevoie de tine! 
Şi pentru că ne iubim copiii, să deschidem uşa sufletului nostru spre a-i primi şi a le oferi tot ce 

avem noi mai bun! Ei au dreptul de a fi înţeleşi şi sprijiniţi!! 
Noi, dascălii, suntem cei care luăm copii de mână şi îi conducem spre marea poveste a 

cunoaşterii şi devenirii.  
Fericit va fi ca atunci copilul care va găsi în fiecare etapă a drumului său pe educatorul, capabil 

să-i insufle încrederea şi forţa necesară împlinirii destinului său de Om.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar Vențel Andreea 
 
  
Educația extracurriculară își are locul și rolul ei bine stabilit în educarea și în formarea 

personalității copiilor noștri, a adulților de mâine.  
Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea 
de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre talente, aptitudini, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii precum și 
cultivarea unui stil de viață armonios, sociabilitate, optimism, creşterea sentimentului valoric 
personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal, ce permit elevilor cu dificultăți de 
afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății și să își maximizeze potențialul intelectual. 
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă cu voie bună, cu însufleţire şi dăruire. 
Elevilor le trebuie înlăturate constrângerile; elevii trebuie lăsaţi să caute ceea ce este nou, să-şi 
descopere plăcerea de a crea. Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a 
dorinţelor acestuia trebuie să fie dominantele acestui tip de activitate. Potenţialul larg al activităţilor 
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere 
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 
acţiuni frumoase şi valoroase. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.  

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste față de natură, față de om și 
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realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 
în acest sens. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare în grădiniţă 

 

Prof. VERBA ILDIKO,  

Grădiniţa P. P. Nr. 2 Lugoj 

 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat, informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice 
accesibile, formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a 
interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ-participativ, 
permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze limbajul, să 
rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural. În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia 
dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. În 
cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele de 
acţiuni care se realizează în afara programului propriu-zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, 
serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate 
şcolare pe diferite teme, etc. 

În activităţile organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei  dobândesc o 
mare cantitate de informaţii privind munca şi viaţa omului în diferite cotexte îşi formează 
reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi 
obiective ale succesiunii anotimpurilor şi frumuseţilor patriei. În cadrul  activităţilor în aer liber, 
preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, de ocrotire a speciilor pe 
cale de dispariţie. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, constituie un mijloc de a intui şi 
preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Atât activităţile turistice cât şi 
cele de concurs contribuie la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului activ, a socializării, a diverselor 
conţinuturi stimulative, astfel copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea 
realităţii în cadrul activităţilor plastice, practice şi de educarea limbajului, au mai multă iniţiativă în 
cadrul jocurilor. 

Spectacolele, serbările, vizionările de teatre de păpuşi constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţă, prin intermediul cărora copilul face cunoştinţă  cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât şi de spectator în faţa 
unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum şi în faptul că se apelează în permanenţă la 
afectivitatea copilului. 

 Viaţa afectivă la vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalităţi. A te concentra asupra 
ei, a mecanismelor proprii de funcţionare constituie, de fapt, esenţa activităţii instructiv-educative a 
educatoarei în grădiniţa de copii, barometrul de apreciere a eficienţei acestei munci, chiar dacă 
roadele ei vor fi culese nu imediat, ci în timp, uneori de-a lungul întregii deveniri umane. Prin 
organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe diferite 
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faze, pe diferite teme) dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând usor depista tinere talente artistice în vederea 
cultivării şi promovării lor. 

Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor de educatie fizica şi ajuta la 
dezvoltarea psiho-motrică  a copiilor, cei mici participând cu multă plăcere . 

În acelaşi timp nu trebuie neglijat rolul  activităţilor extracurriculare în formarea caracterului 
colectiv care conduce la ,, sudarea legaturii” dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup, să 
colaboreze, să accepte şi să respecte părerile celorlalţi. ,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru 
lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum 
va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (M. Montessori)  

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Revista învăţământului 
preşcolar, 3-4/2006, 

2. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

3. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 
Bucureşti, 2007 

 

2397



 

Rolul activităților extrașcolare 
în procesul educațional 

 
 

prof. înv. primar Verdeș Maria-Ionela 
Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

 
 
Educația reprezintă un fenomen social fundamental, apărut odată cu societatea umană și este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcțiile de informare și de formare a omului din 
punct de vedere intelectual, moral, artistic și fizic. Într-o lume dominată de mass-media, și mă refer 
la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în niște persoane incapabile de a se controla comportamental și emoțional și, mai presus de 
toate slabi dezvoltați intelectual, școala este chemată să realizeze o educație eficientă, care să 
pregătească copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine, care să pună bazele formării 
personalităţii copilului. 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare, desfășurate în 
cadrul școlii, cu cele extracurriculare, care  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare. Acest tip de activități îi antrenează pe copii în 
activitatea de învățare, îi apropie de școală, îi determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer, 
așteaptă și se implică în realizarea acestui tip de activitate. Dacă avem grijă ca obiectivele 
instructive-educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat și momentele recreative, de 
relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.  

De asemenea, prin intermediul activităților extrașcolare, se pot dezvolta şi explora  anumite 
 înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă 
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Elevii se 
deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date, 
adică învață să învețe. Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, 
asumându-și responsabilități, elevii se autodisciplinează. 

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activități, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i 
dirijeze și să le influențeze dezvoltarea. Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească, în primul 
rând, o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a 
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 
Înainte de toate, este însă important ca educatorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să 
aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  

Activităţile extraşcolare pot îmbrăca forme variate, cum ar fi: taberele, excursiile, drumețiile, 
piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătorile, spectacolele în aer 
liber,  vizitele la muzee sau la grădina zoologică, cercuri pe discipline, întreceri sportive, concursuri 
ș.a. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor și  prin 
vizionarea unor piese de teatru și filme educative, prin participarea la ateliere de creaţie, prin 
dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor 
literare. 

În orice tip de activitate extrașcolară, fie că este vorba de drumeție, de ateliere creative, de o 
vizită într-un muzeu sau un loc istoric, de o excursie sau de șezătoare, este necesar să antrenăm și să 
implicăm trei factori: elevii – prin responsabilități asumate atât individual cât și în grup; familia – 
prin susținere morală, financiară sau chiar implicare în organizarea activităților; școala – prin 
obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, prin finalizarea activității 
întreprinse. 

O cerință foarte importantă pentru orice fel de activitate extrașcolară este alegerea din timp a 
materialului și ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală. 
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Dintre formele activităților extrașcolare amintite, mă voi opri asupra a trei dintre acestea, pe 
care le-am organizat și realizat cu succes: cercurile de pictură, serbările școlare și excursiile. 

Cercurile de pictură vin în sprijinul orelor de educație plastică, în care elevii învață „abc”-ul 
plasticii, și contribuie la descoperirea și stimularea talentelor. În cadrul cercurilor, i-am îndrumat pe 
elevi să inventeze, nu să imite. Lucrările lor nedirijate și sincere sunt interesante, spun multe despre 
preocupările, bucuriile și temerile lor. Privind un copil care pictează sau desenează, am observat 
preocuparea lui totală, convingerea că ceea ce realizează este de mare valoare, este unic și poate fi 
înțeles de ceilalți.  

Cunoașterea și folosirea mijloacelor de expresie ale desenelor, dau posibilitatea elevilor să 
aștearnă pe hârtie gândirea și simțirea lor și totodată, bucuria împlinirii a ceea ce doresc să redea 
prin culori și linii. Emoțiile puternice create de culoare i-au stimulat să lucreze cu dorința de a 
finaliza micile bijuterii, rod al muncii lor, care au fost admirate de colegii lor în cadrul expozițiilor 
organizate în clasă și în școală, cu prilejul diverselor evenimente (serbări, zilele școlii, ziua porților 
deschise, cercuri pedagogice etc). Am organizat aceste cercuri de pictură cu speranța că, peste ani, 
la locul de muncă, ceea ce i-am învățat acum va apărea transpus în arhitectura blocurilor, în 
modelele țesăturilor sau în decorarea mobilei. 

În procesul de învățare sunt multe momente de satisfacție și de bucurie pentru cei implicați, dar 
maxima încărcătură emoțională apare în cadrul serbărilor școlare. Bucuria serbărilor am trăit-o atât 
în calitate de părinte cât și de dascăl. Importanța acestor festivități este deosebită, deoarece ele 
lărgesc orizontul spiritual al elevilor și contribuie la acumularea de noi cunoștințe, îmbogățesc viața 
afectivă stimulând sentimente nebănuite, formează simțul răspunderii prin dorința de reușită, 
favorizează concentrarea atenției pe parcursul desfășurării programului și trezește dorința de a 
învinge timiditatea. Cântând, dansând, recitând sau interpretând un rol, școlarul își perfecționează 
deprinderile artistice. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii cât și pentru 
părinți, fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. Ele sunt un prilej de emoție și bună 
dispoziție pentru micii actori, dar și pentru spectatori, iar momentul în care aceștia se pun în valoare 
și își folosesc imaginația, mimica și dicția este un adevărat spectacol. 

O metodă larg folosită în procesul educativ este excursia, întrucât contribuie la obținerea unor 
valoroase rezultate instructiv-educative. Ducând elevul în mijlocul naturii, îl punem în situația de a 
o percepe direct, nemijlocit și de a cunoaște mai profund frumusețile naturii, contribuind la 
dezvoltarea dragostei pentru natura patriei. Excursia contribuie la însușirea mai complexă și mai 
temeinică a noțiunilor, deoarece percepția obiectului sau a fenomenului se face prin antrenarea mai 
multor analizatori. De asemenea, ajută la formarea reprezentărilor spațiale corecte, întrucât acestea 
se formează pe bază de exemple multiple și de comparații. Un rol important îl are excursia și în 
ceea ce privește formarea și consolidarea spiritului de echipă, ea contribuind la stabilirea legăturilor 
de prietenie între elevi. Excursia poate fi și un bun prilej de recreere și de călire a organismului, cu 
efect în dezvoltarea psiho-fizică a copiilor.           

Excursiile contribuie la educarea dragostei și a respectului pentru frumosul din natură, artă și 
cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, au muncit şi au luptat înaintaşii lor, 
învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei; pot cunoaşte realizările oamenilor, 
locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, în  realizarea activităţii şi în relaţiile cu elevii. 

2399



 
Bucuriile iepurașului 

 
 

Verdeș Maria-Rocselana 
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tîrgu Jiu, Gorj 

 
 

Iepurașul de Paști este un personaj fictiv din folclor și un simbol al Paștelui, reprezentat ca un 
iepure care aduce ouă de Paști. Ca origine, este de proveniență germană luterană, rolul său inițial 
fiind acela de a judeca la începutul Paștilor copiii dacă au avut un comportament bun sau au fost 
neascultători.1 

Primăvara este anotimpul florilor: primul ghiocel, prima magnolie. Verdele crud al păpădiei și 
floarea de magnolie au devenit în timp un fel de madlenă a lui Proust. Cumva, primăvara, nu se 
rezumă doar la mugurele firav care se luptă să răzbească scoarța care îl încătușează, ci se regăsește 
și în oameni. Fiecare dintre noi este un mugure. La fel de firav, la fel de crud. Fiecare avem nevoie 
de lumina pală, cladă, mângâietoare, aproape maternă, a primăverii. Sub această lumină omul se 
dezvoltă armonios, ca în final să se elibereze de scoarța care îl ține pe loc.   

Primăvara chiar înseamnă renaștere. Doar gândul la cele povestite anterior, mă face să cred că 
astenia de primăvară este doar un mit. N-ai cum să nu iubești această „febră a primăverii”, care îți 
amplifică toate simțurile, care te transpune orice într-o dimensiune metafizică. Lumina acesteia, cea 
care evidențiază natura care tocmai se naște, aduce liniștea și armonia odată cu primăvara și are în 
ea ceva dumnezeiesc. Putem asocia cu razele de soare din icoane care se pogoară peste pământ și 
binecuvântează. Razele soarelui, lumina, sunt specifice anotimpului și prevestesc schimbările și 
atmosfera de sărbătoare. Primăvara este asociată cu venirea Paștelui, sărbătoare ce îmbină perfect 
armonia anotimpului și sentimentul de liniște redat de credință. Paștele se încadrează în scenariul 
ritualic al înoirii Lumii, marcat prin trei momente esențiale: Duminica Floriilor, noaptea Învierii și 
Duminica Tomii.  

Pe lângă profunzimea sărbătorii și valoarea culturală, Paștele este asociat cu „iepurașul de 
Paște”, cel care aduce cadouri copiilor, dar și adulților. Treadițîa s-a schimbat în timp și a 
împrumutat diverse obiceiuri pe lângă cele trediționale. Bucuria iepurașului s-a alăturat tradiției de a 
încondeia ouăle, cele două, deși cu origini și semnificații diferite, sunt aproape nelipsite din casa 
fiecăruia. În Germania, din 1662, iepurașul de Paște nu aduce doar cadouri, ci le ascunde în diverse 
locuri, iar bucuriia copiilor este nemăsurată în timpul căutării. Tradițiile au fost împrumutate și 
adaptate mereu societății și se modernizează continuu Oul roșu a devenit un simbol universal. Spre 
exemplu, vopsitul ouălor specifice și nelipsite acestei sărbători, a evoluat de la metoda naturală de 
colorare cu foi de ceapă sau sfeclă roșie, mai târziu dezvoltându-se un adevărat meșteșug artistic, 
astăzi fiind înlocuite de celebrul Gallus, iar ouăle se remarcă printr-o multitudine de culori.  

Făcând apel la memoria afectivă și involuntară, pentru mine bucuria iepurașului este 
reprezentată de ideea de familie și de reîntregire a acesteia.   

Chiar dacă tendința epocii contemporane este de a se detașa de ceea ce înseamnă tradițional, 
involuntar fiecare păstrează datinile transmise din generație în generație, indiferent de influențele 
societății în care trăim. Și poate că tot o madlenă proustiană era și cozonazul cu nucă făcut de 
bunica, atât de pufos și aromat. Acesta era tot un fel de bucurie a iepurașului și nelipsit de pe masă, 
devenind emblematic pentru ideea de sărbătare.  

Pregătirea spirituală pentru sărbătoarea începea din timp și era un adevărat ritual. Începea din 
ultima săptămână a Câşlegilor de iarnă, numită de popor şi Săptămână Albă. În acest interval de 
timp nu mâncam carne. Săptămână Albă se termină cu Duminica Lăsatului de Sec care, cândva, era 
o adevărată sărbătoare familială şi chiar comunitară, încă din preziua acestei duminici, mama 
pregăteaa bucate pentru masă la care participa toată amilia şi invitaţii acesteia: vecini, rude, prieteni. 
Petrecerea purta numele de Lăsatul Secului şi continuă până către miezul nopţii, moment în care 
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fiecare mânca în mod ritualic câte un ou zicând: „ouşor, ouşor, să-mi fie postul mai uşor”. În 
Duminica Lăsatului de Sec fetele şi băieții rămăşi necăsătoriţi în câşlegile de iarnă erau luaţi în 
derâdere în cadrul unui obicei numit strigările de peste sat.  

Flăcăii se adunau în cete, se urcau pe înălţimile satului de unde slobozeau roţi mari din paie 
aprinse şi-i satirizau, prin strigături sub formă de dialog, pe cei rămăşi necăsătoriţi. Prima zi de după 
Lăsatul Secului se numea Lunea curată, zi în care femeile nu lucrau nimic în afară de spălatul ritual 
al vaselor pe care, mai apoi, le urcau în podul caselor. Tot în această zi, după petrecerea, unul dintre 
membrii familiei se scula mai de dimineaţă, luă faţa de masă cu firimiturile rămase de la ospăţ, 
ieşea cu ea afară şi arunca resturile de mâncare păsărilor din curte zicând: „Veniţi păsări să va dau şi 
vouă din bucatele mele cu care prind postul, dar şi voi să prindeţi post de la bucatele de vară”, sau 
se duceau lângă un izvor.  

Bucuria sărbătorilor Pascale era atât de intensă tocmai datorită acestor datini, tradiționale sau 
mai puțin tradiționale, iar pregătirile atât de minuțioase dădeau și mai multă profunzime. Iepurașul, 
vopsitul ouălor, datinile moștenite, îmi creează o imagine a copilăriei.  

Acum, după mult timp, magnolia a început să înflorească, ba chiar petalele au început să cadă, 
semn că primăvara este în toi și urmează să retrăiesc scenariul copilăriei și bucuriile iepurașului.  

 
 
 
1. Cross, Gary (2004). Wondrous Innocence and Modern American Children's Culture, Oxford 

University Press 
 
 

2401



 
Rolul activităților extrașcolare în formarea personalității elevului 

 
 

Profesor Vereș Claudiu Radu 
CSEI Constantin Pufan Dr. Tr. Severin 

 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. 
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? 
 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii 
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune 
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne 
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere 
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării 
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi 
performanți. 

Ca profesor de limba și literatura română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului 
literar din mai multe perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual. 
Încă din clasa a V-a, se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe 
victoria binelui în lupta cu răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează 
idealul de curaj, demnitate, frumusețe fizică și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în 
cadrul orelor extrașcolare o prezentare a aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să 
propună soluții prin care să îndrepte răul, aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de 
la această specie literară, elevul este pus să contureze un CV imaginar al unui personaj negativ sau 
al unui personaj pozitiv. 

Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și apoi 
se realizează o dezbatere amplă pe teme bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea scenete 
în care ei vor fi personaje din opere și vor dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în anumite 
situații. 

Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase.  
Elevii au selectat fabula preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de personaj. 
Concursul a fost unul deosebit, au fost premiați cei mai buni elevi. După concurs s-au valorificat  
anumite teme din care elevii să învețe cum ar trebui să se comporte civilizat și adecvat în mai multe 
situații. Prin fabule se critică defectele omenești cu scopul de a le îndrepta. Valorificând învățătura 
fabulei, morala, elevii învață să aprecieze anumite valori: cinstea, dreptatea, modestia, onestitatea.  
La aceste activități deosebite pot participa și părinții, pot ajuta la crearea decorului în care elevul să 
performeze sau pot fi simpli invitați. Aceste texte literare contribuie la formarea personalității 
elevilor, la conturarea unor valori morale pe care să și le însușească pe viitor. 
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În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de profesor este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 
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Excursia şcolară – activitate extraşcolară practic-aplicativă 
 
 

Prof. înv. primar Veronica Lacurezeanu 
Şcoala Gimnazială „A. S. Puşkin” Brăila 

 
 
 

Excursiile şcolare se bucură de atenţia şi participarea elevilor şi a părinţilor, fiind considerate ca 
parte componentă a „timpului de învăţat”, utilizată însă într-un mod specific, distinct faţă de partea 
timpului destinată progresului şcolar. 

 

Obiectivele unei excursii pot fi: să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei 
(forme de relief, ape, vegetaţie şi faună, tipuri de sol); să stabilească poziţia principalelor elemente 
fizico-geografice şi culturale, în raport cu punctele cardinale şi intercardinale; să observe 
obiectivele istorice, economice, culturale, să le descrie şi să argumenteze importanţa lor; să 
reactualizeze lecturi literare, istorice, geografice despre locuri, fapte, personalităţi din zona vizitată; 
să aprecieze şi să ocrotească mediul înconjurător; să formeze deprinderi de comportare corectă, 
civilizată, de integrare în structura unui grup turistic, de cooperare şi respect; să sintetizeze 
cunoştinţele anterioare, dobândite în timpul orelor de curs, prin raportarea la observarea directă a 
elementelor şi a fenomenelor specifice zonei, astfel încât să poată realiza un portofoliu pentru 
evaluare. 

 

Copiii vor fi împărţiţi în mai multe grupe/echipe, fiecare grupă/echipă având sarcini precise, 
stabilite înainte de plecarea în excursie: echipa organizatorilor; a fotoreporterilor; a geografilor; a 
istoricilor; a biologilor şi echipa culturală.  

 

Când vor reveni la şcoală, elevii pot realiza un panou informativ (în clasă sau pe holul şcolii), 
un album al clasei, o pagină a şcolii, un concurs cu tema „Călător pe meleaguri româneşti” la care 
să participe părinţii şi alţi elevi din şcoală. Evaluarea va stimula procesele intelectuale prin 
corelarea interdisciplinară a informaţiilor (literatură, geografie, istorie, religie, muzică, arte, sport).  

 

Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 
dobândire a informaţiilor. Bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă, stârnesc interesul, produc 
bucurie, facilitează acumularea de noi cunoştinţe.  

 

Bibliografie:  
 

1. Alexandru, Gh. (coord.) – Metodica predării geografiei şi ştiinţelor naturii în ciclul primar,  
Editura Sitech, Craiova, 2011 

 2. Dumitrana, M.  – Învăţarea bazată pe cooperare, Editura V & I Integral, Bucureşti, 2008, 
cap. Transformarea grupului de elevi în echipă  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULRE 

 ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 
 

Prof. Vesa Rodica 
Colegiul Tehnic Reșița 

 
 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
școala cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest 
tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al liceului– pregătirea 
copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date profesorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile 
noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de 
a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
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nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.           

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile 
sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realităţii, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, 
în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune 
în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca profesor, trebuie să oferim în mod 
gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative 
privind protejarea mediului inconjurator și alte activități specifice vârstei.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

“INTERNATIONAL SCHOOL AWARD, BRITISH COUNCIL ON LINE 2019” 
LA ȘCOALA GIM. NR. 1 BUNTEȘTI 

 
 

prof. Vesa Titiana-Laura 
Scoala Gim. Nr. 1 Buntesti, Bihor 

 
 

 
 
Curiozitatea naturală a copiilor de a descoperi lumea este una dintre cele mai puternice motivații 

pentru a învăța despre situația istorică, politică, socio-ecomică și culturală a elevilor  din alte țări. 
Pe această cale, în anul şcolar 2018-2019 la Școala Gimnazială Nr. 1 Buntești se desfășoară 

proiectul ISA „International School Award, British Council on line”, derulat în parteneriat  cu 
Government Boys Secondary School Jajjah Abbasian, Khanpur, Rahim yarkhan, Punjab, Pakistan. 

Este pentru prima dată când la nivelul școlii noastre se desfășoară un astfel de proiect, bazat pe 
schimbul de experiență între școli pe plan internațional.  Pe această cale îi mulțumim partenerelui 
nostru din Pakistan, coordonator ISA, Muhammad Idrees pentru că ne-a acceptat în proiect în ciuda 
faptului că ne aflăm la o distanță foarte mare.  

Temele abordate în proiect au o paletă bogată, oferind posibilitatea de a desfășura  multe 
activități interesante și provocatoare, menite să îmbogățească cunoștințele elevilor și dascălilor 
implicați la nivel internațional. Totodată prin desfășurarea acestor activități le oferim elevilor noștri 
posibilitatea de a cunoaște culturile, valorile  și metodele de învățare-predare ale altor țări cum ar fi 
Pakistan. 

Activitățile desfășurate, ”Our culture” și ”Parts of flowers” “The Benefits of Language 
Learning”, ,, Personality Development Myself au avut un mare impact atât la nivelul școlii noastre 
cât și a partenerilor noștri din Pakistan. Am făcut schimb de poze din timpul activităților. De 
subliniat este faptul că am fost cuprinși de emoție să observăm la partenerii noștri cu câtă pasiune și 
dragoste ne-au primit în proiect având posibilitatea să împărtășim valorile și culturile țărilor noastre  

Cadrele didactice implicate la nivelul școlii noastre în proiectul internaţional sunt:  prof. Vesa 
Titiana-Laura-coordonator, prof. Muțiu Simona-director, prof. Ciuciu Olimpia-Viorica, prof. Blaga 
Adriana, prof. Fericeanu Claudia, prof. Corbu Mirela, prof. Farc Neli Romana,  prof. Gabor Laura. 
Este de apreciat faptul că împreună cu elevii,  echipa de proiect a desfășurat  activităţi cu specific 
tradițional în vederea popularizării identității culturale la nivel internațional în cadrul temei ”Our 
culture”, iar în cadrul temei ”Parts of flowers”, elevii au învățat părțile unei flori atât în limba 
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română cât și în limba engleză, realizând în diverse tehnici (tehnica șervețelului, pictură pe pânză de 
canvas, origami, machete) o multitudine de lucrări. 

La sfârşitul fiecărei activități a proiectului, fiecare profesor cu grupul său  de elevi a realizat 
prezentări/poze  ce însumează munca lor. Acestea au fost  prezentate coordonatorului Muhammad 
Idrees prin intermediul email-ului și a unor rețele de socializare. La rândul său, domnul Muhammad 
Idrees ne-a făcut cunoscute activitățile lor. Atât reacția noastră cât și a partenerilor a fost uimitoare, 
bucurându-ne de ceea ce aveam să vedem și să aflăm. 

Impactul acestor activități  asupra elevilor și cadrelor didactice s-a materializat prin creșterea 
inițiativei de a cunoaște mai mult despre tema proiectului și despre parteneri, prin îmbunătăţirea 
competenţelor de comunicare şi lucru în echipă , dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor prin 
activităţile propuse în cadrul proiectului; dezvoltarea competenţelor civice, digitale, și nu în ultimul 
rând competenţele de comunicare în limba română şi limba engleză. 

Cu același entuziasm pe care l-am avut la începutul derulării proiectului, pornim spre învățare, 
explorare, curiozitate  și comunicare în desfășurarea următoarelor teme. 
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IMPACTUL MEDIA ASUPRA EDUCAŢIEI 
 
 

AUTOR: Prof. VESA Viorica Adela 
Şcoala Gimnazială Iacobini 

 
 
Mass-media este atât un mijloc de informare în societatea modernă, cât şi un factor al educaţiei, 

menit să amplifice, să constituie sau să diversifice experienţele cognitive şi comportamentale ale 
indivizilor. 

Acţiunile acestui mediu, ca şi ale celorlalte medii: şcoala, familia, biserica, instituţiile culturale, 
trebuie să se conjuge pentru a modela adecvat comportamente şi conştiinţe în acord cu marile 
idealuri ale epocii. 

Relaţia dintre media şi dezvoltarea personalităţii copiilor a stârnit numeroase controverse, având 
ca idee principală aceea conform căreia dacă adulţii dispun de un fond spiritual relativ cristalizat şi, 
în consecinţă, sunt capabili să selecteze critic şi să asimileze conţinutul mesajelor media 
conducându-se după un sistem propriu de valori deja constituit, în schimb copiii, aflaţi în plin 
proces de maturizare intelectuală, afectivă, morală şi civică, sunt mai uşor influenţabili în sens 
negativ. Este deci necesară o evaluare a potenţialului media ca mijloc eficace de educare şi 
modelare a generaţiilor tinere. 

Pentru a se putea autoeduca pe tot parcursul vieții, omul trebuie să se folosească cu iscusinţă de 
toate mijloacele de socializare şi culturalizare pe care societatea i le pune la dispoziţie. Media poate 
reprezenta un instrument util pentru individ în realizarea educaţiei permanente, deoarece are 
capacitatea de a sprijini, cu rezultate semnificative, imbogăţirea orizontului de cunoaştere, contactul 
cu valorile culturii, adaptarea la tendinţele manifeste în societate. 

Creşterea influenţei media în viaţa socială a provocat importante transformări în ansamblul 
condiţiilor în care se desfăşoară acţiunea educativă. O educaţie modernă, adaptată realităţii sociale, 
nu poate face abstracţie de noile caracteristici ale vieţii socio-culturale. 

Curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere a copilului nu mai sunt satisfăcute doar în cadrul restrâns al 
clasei sau al experienţelor cotidiene extraşcolare. Mai mult decât un mijloc de divertisment, media e 
o fereastră deschisă spre lume, adesea fiind denumită “ochiul lumii”. Media poate oferi posibilităţi 
de informare şi de instruire extrem de ample; ea poate transmite mari cantităţi de informaţii, printr-o 
prezentare accesibilă, plăcută şi captivantă, atrăgând tinerii atât intelectual cât şi afectiv. Acţionând 
convergent şcoala şi media se constituie într-un sistem de educaţie cuprinzător şi eficace, apt să 
satisfacă înaltele nevoi formative pe care societatea contemporană le impune membrilor săi. 

Aportul educativ al media se realizează prin transmiterea neîntreruptă a unui volum mare de 
informaţii, impunerea de valori, atitudini, modele comportamentale, având astfel un rol deosebit în 
constituirea codului socio–cultural al individului. Însă, spre deosebire de instruirea care se 
realizează riguros şi planificat în sistemul clasic de învăţământ pe baza unor programe şcolare şi sub 
îndrumarea unui personal calificat, mijloacele mass–media oferă informaţii în mod spontan şi difuz, 
transformându–se într-o formă de educaţie de completare realizată în mod neinstituţionalizat, în 
timpul liber.  

În comunicarea mediatică, alături de codul lingvistic, întâlnim un cod iconic, ce operează cu 
imagini, un cod sonor şi unul simbolic, acţionând fie împreună, fie unele într-o pondere mai 
însemnată decât celelalte. Conţinuturile media au o mare influenţă asupra modului de a gândi şi 
simţi al copiilor şi adolescenţilor. 

Dacă până la vârsta de patru ani copilul are o gândire simbolică şi preconceptuală, el 
manifestând o atracţie deosebită faţă de imaginile viu colorate (desene animate) şi mai puţin de 
producţiile radiofonice, între patru şi şapte ani copilul dezvoltă o gândire intuitivă, adică apare 
dorinţa lui de a imita şi e fascinat de puterea şi actele adulţilor dorind fervent să-i imite. Sfera 
interesului pentru emisiunile TV se lărgeşte, sunt vizionate alături de desenele animate şi emisiunile 
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cu şi despre copii, iar poveştile radiofonice încep să le stimuleze fantezia. Între şapte şi doisprezece 
ani copilul manifestă o mai mare deschidere la noutate, iar până la şasesprezece ani se cristalizează 
primele interese şi dorinţa de maturizare, de “a fi mare”. Este perioada când preadolescenţii au 
nevoie de  prieteni adevăraţi, de sfătuitori care să-i sprijine să depăşească criza de identitate prin 
care trec. Dată fiind nevoia de comunicare specifică vârstei, emisiunile TV, radio, revistele cu 
conţinut adecvat intereselor specifice pot reprezenta un adevărat mijloc nonformal de comunicare 
dar şi unul nociv, dacă nu se respectă conţinutul adecvat vârstei şi intereselor copiilor. Între 
șaisprezece şi şaptesprezece ani, se manifestă gustul pentru problematizare, pentru aderarea la teorii 
şi sisteme. După optsprezece ani se stabilizează şi maturizează interesele profesionale iar opţiunile 
capătă un caracter conştient. Ei caută acele emisiuni care răspund nevoii lor de apartenenţă la o 
comunitate animată de aceleaşi interese. Acestea emit o anumită muzică, promovează o anumită 
vestimentaţie şi comportament şi o anumită ţinută (MTV, Sprite, McDonald’s, Coca Cola).  

Cu toate că există deopotrivă şi păreri pozitive şi păreri negative asupra efectelor pe care mass – 
media le are asupra personalităţii indivizilor, cele negative tind să aibă o pondere mai mare, în 
principal, datorită mediatizării în ultima vreme a personajelor mediocre, a evenimentelor mondene 
şi nu promovarea culturii, a informaţiei şi a bunului simţ.  

Efectele benefice ale media se concretizează în fenomene cu o semnificaţie profund umanistă: 
apropierea dintre oameni, optimizarea relaţiilor interumane, democratizarea culturii, consolidarea 
democraţiei şi altele. Alte aspecte pozitive ar fi accesul facil şi ieftin la informare, sursa de relaxare 
şi divertisment, mijloc de dezvoltare a comunicării interumane, ajutor în îndeplinirea sarcinilor 
şcolare, în dezvoltarea spiritului moral şi a conduitei şcolare.  

Pe de altă parte, nu sunt de neglijat nici atitudinile critice faţă de consumul de mesaje mediatice, 
cu efecte nocive asupra individului conducând la pasivitate şi comoditate în gândire, la căutarea 
unor forme facile, superficiale de informaţie culturală, la anihilarea spiritului critic şi independenţei 
în gândire, la mediocritate estetică şi morală. Nu trebuie neglijat nici impactul media asupra 
profesorului. El poate face din informaţiile media motive de incitare a elevului la noi forme de 
acţiune şi comportament.  

Într-o societate dominată de mass – media, şcoala va avea din ce în ce mai mult funcţia nu 
numai de transmitere a informaţiei, ci şi aceea de selecţie, structurare şi sistematizare a informaţiei. 
Şcoala trebuie să dezvolte la elevi spiritul critic, să promoveze capacitatea de discernământ şi de 
judecată faţă de un limbaj atât de echivoc cum este acela audio-vizual, să nu accepte fără un examen 
critic tot ceea ce citesc, ce aud, ce văd, să-i ajute să-şi însuşească criterii de apreciere, ierarhizare şi 
selecţie, de evaluare şi sintetizare a tot ceea ce este calitativ din avalanşa informaţională. Şcoala 
trebuie să găsească modalităţi prin care să contraargumenteze dorinţa tinerilor de a întrebuinţa 
informaţiile în scopuri antisociale.  

Concluzionând asupra atitudinilor pro şi contra efectelor mass–media în educaţie, atâta timp cât 
educaţia cu ajutorul media este facută riguros şi inteligent, şi atâta timp cât şcoala nu pierde din 
vedere influenţa certă pe care o au mijloacele de informare în masă asupra copiilor, situaţia rămâne 
sub control. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII COPIILOR  

PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 
 
 

Prof.  înv.  primar și preșcolar: VESZELE GIANINA 
Liceul Tehnologic: ”Petre Mitroi” Biled 

Structura: Grădinița P. P. 
 
 
Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, 

evoluând.Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales 
de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar 
dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la 
dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, 
conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare.       

Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile 
generează produse noi şi valoroase pentru societate. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea 
potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să 
favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a 
lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelec-tual, 
fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Astfel de activităţi sunt de o reală 
importanţăîintr-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si internet, 
care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile 
de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se 
ştie că începând de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinţ punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 
chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 
dorinţei de cunoastere şi de creaţie – însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitţăilor 
şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.  
Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativităţii 
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care 
face parte. Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru 
faptul că aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană.  

Activităţile de acest gen cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, vizite. 
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În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, preşcolarii şi şcolarii îşi pot 
forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natura, faţă de om şi realizările sale. În urma 
plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

Plimbările prin natură din această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau 
de plecare, frumuseţea deosebită a acestui anotimp le vor rămâne în suflet celor mici creându-le 
emoţii estetice. La vârsta preşcolară şi şcolară mică, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată 
sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispusi să actioneze în acest sens.       

De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage pe copii. Dintre 
aceste activităţii putem exemplifica: 

- organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă; 
- vizionarea unor spectacole de teatru;  
- serbări şi şezătorii;  
- vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice);  
- concursuri școlare;  
- excursii și tabere; 
- activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii 

locale şi a protejării mediului înconjurător; 
- proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădinițe, şcoala, 

primăria, dispensarul, poliţia. Ca activităţi pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti: serbări 
desfăşurate cu diferite ocazii: 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Micul Creştin, Voinicel, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie, activităţi 
desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte 
grădiniţe şi multe alte activităţi. După cum se ştie activitatea principală a vârstei preşcolare este 
jocul. 

Ca educatori, trebuie să le oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, 
cunostinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului înconjurator: 
curăţarea naturii,  a mediului de joacă, ocrotirea unor animale. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formare caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului.În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. 
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Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea copiilor 

 
 

Prof. dr. Vețeleanu Alina – Nicoleta,  
CNI ”Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al 
activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
 participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 

rezultatelor și performanțelor școlare; 
 participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 

urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
 participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 

elevilor participanți. 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
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unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Activităţile extraşcolare reprezintă un element prioritar în politicile educaţionale întrucât au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra 

integrării sociale în general performanţă şi rezultate şcolare mai bune; coeficienţi de abandon 
şcolar mai scăzuţi; o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun, mai 
puţine griji privind viitorul şi sentiment redus de izolare socială; un grad mai scăzut de abuz de 
alcool şi droguri; un nivel scăzut de comportamente delincvente, incluzând arestări şi 
comportamente antisociale. 

 
 
Bibliografie: 
 

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educational 

 
 

Educatoare: Viczelar Liana 
 
 
Serbările, spectacolele muzicale, teatru, film, vizite și excursii,  concursuri, parteneriate,  sunt 

câteva din activitățile extrașcolare ce se realizează în grădiniță. Aceste activități sunt plăcute și 
interesante pentru copii.  

Activitățile extrașcolare au un rol complementar educației formale, lărgind sfera cunoștințelor 
dobândite și constituind adevărate experiențe de învățare și experiențe de viață pentru copilul pus în 
contact direct cu realitatea, asigurând o dezvoltare complexă a acestuia.  

Activitățile extrașcolare se planifică la începutul anului cu acordul părinților, pornind de la 
interesele copiilor, nevoia de cunoaștere, competiție, evaluări de proiecte tematice, etc., pentru 
realizarea acestora fiind necesară susținerea și implicarea părinților uneori  la nivel de organizare 
alteori chiar în desfășurarea lor. 

Activitățile extrașcolare depășesc granița activităților obișnuite și formalitățile ce se impun (sala 
de clasa, statul pe scaunele, activități frontale, durata activităților, etc.). Aceste activități se 
desfășoară atât în grădiniță în sălile de clasa sau  în săli special amenajate  dar și înafara grădiniței, 
în diverse locații – muzee, grădini zoologice, grădini botanice, spații de joacă, săli de cinema, de 
teatru, biblioteci, alte locații în funcție de parteneriate sau proiecte tematice (poliție, pompieri, 
brutărie, stomatolog, etc).   

În acest cadru, copiii au posibilitatea să se exprime, să se desfășoare, să exploreze obiecte sau 
fenomene necunoscute, să experimenteze lucruri deja învățate sau altele noi, îmbogățindu-și bagajul 
de cunoștințe, să-și descopere talente și abilități noi, dar și să-și consolideze cunoștințele învățate. 
Educatoarea are  rol de proiectare, organizare și dirijare a acestor activități în scopul îndeplinirii 
obiectivelor educative  precizate, dar și de a crea o ambianța relaxată,  în care copilul să se 
manifeste conform personalității sale.   

În cadrul activităților extracurriculare se  depășește comunicarea formală dintre profesor- elev, 
profesor-părinți, fiind un prilej de cunoaștere mai aprofundată a personalității fiecărui copil și 
părinte, prin observare și interacțiune directă. Profesorul are ocazia să cunoască sentimentele, 
emoțiile, dorințele, curiozitatea copiilor în raport cu activitățile desfășurate, să-și întărească relațiile 
cu preșcolarii sau elevii, are posibilitatea de a-și stabili obiective pentru activități viitoare, de a 
realiza un feedback referitor la cunoștințele copiilor până în acel moment. De asemenea se 
evidențiază modul de implicare al părinților în cadrul acestor activități, relația dintre părinți și copii, 
(timpul petrecut împreună cu copiii are o deosebită valoare atât în plan emoțional cât și 
educațional), așteptările părinților, comunicarea părinți-părinți, dezvoltarea comunicării și 
colaborării profesor –părinte. 

Activitățile extracurriculare presupun o abordare transdisciplinară a curriculumului prin 
centrarea pe probleme ale vietii reale, asa cum apar ele in cotidian; aceasta abordare  contribuie la 
dezvoltarea gândirii critice, capacitatea de a realiza conexiuni între cunoștințele dobândite și 
realitatea înconjurătoare,  dezvoltarea emoțională și socială și a creativității  copilului.  

Succesul activităților extracurriculare depinde de: 

- atractivitatea tematicii abordate 

- bună cordonare a activităților 

- implicarea cât mai multor factori în desfășurarea acestora , cu experiențe relevante pentru 
activități 
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-  optimizarea procesului de învățământ 

- sunt caracterizate de umor și optimism 

- creează un sentiment de încredere și siguranță participanților 

- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor 

Realizate într-un cadru atractiv, într-o atmosfera relaxantă, activitățile extracurriculare sunt 
așteptate cu însuflețire de copii, mânați de pasiune, curiozitate, dorința de cunoaștere a noi 
orizonturi. 

 
Bibliografie: 
 
 Bocos Musata, 2002, Instruirea interactiva, Editura Presa Universitara Clujeana 
 Ciolan Lucian, 2008, Invatarea integrate, Editura Polirom , Iasi 
 Mihaela Paisi Lazarescu, Liliana Ezechil, 2011, Laborator prescolar, Editura V&I Integral, 

Bucuresti4 
 https://www.academia.edu/28705876/Referat_activitati_extracurriculare 
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Școala de vară –  „Copilărie binecuvântată” 

 
 

Codruța Vidican-Manci 
Grădinița cu P. P. Floare de Iris, Cluj-Napoca 

 
 
 
Copilăria reprezintă pentru oricine un tărâm de poveste. Nimeni nu ştie când începe şi când se 

termină. Ştim doar că ne trezim într-o bună zi oameni mari şi ne tot amintim apoi ce frumos era şi 
cât de fericiţi eram în acel rai care nu se mai întoarce. De câte ori nu ne amintim de ce făceam când 
eram copii şi nu ne amuzăm? Între copilăria generaţiilor anterioare şi cea de acum există cu 
siguranţă o diferenţă sesizabilă. Este şi firesc, având în vedere că lumea este într-o continuă 
evoluţie.  

 
Copiii de azi sunt evoluaţi, sunt în ton cu tehnologia, dar nu şi esenţa copilăriei, care este jocul, 

visul, libertatea, lipsa grijilor, lucruri care predispun mai mult la creativitate şi formarea unei 
gândiri autonome. Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, reprezentând vârsta 
inocenţei, dar și momentul în care se preiau cel mai usor valorile mediului cu care au tangență. 
Jocurile în aer liber, lucrul cu hârtia, culoarea, creionul, lipiciul, foarfeca, plastilina, poveștile…  îi 
permit copilului şi mai mult să experimenteze ceea ce vede, doreşte şi trece prin afectivitatea sa. 
Prin proiectul pe care l-am derulat, începând cu anul 2013,  sperăm să găsim un loc în sufletele și 
amintirea celor mici , o dată cu depășirea  pragului copilăriei. 

 
Proiectul „Școala de vară- Copilărie Binecuvântată” este desfășurat într-un frumos și rodnic 

parteneriat între trei instituții: Grădinița cu P.P. „Floare de Iris”, Seminarul Teologic Ortodox și 
Biserica Ortodoxă  „Buna Vestire”.  Cele trei instituții și-au dat mâna cu scopul de a realiza  
activităţi educative şi recreative, care să îi ajute pe cei mici în dezvoltarea şi formarea lor în spiritul 
valorilor  morale creştine, pe parcursul unei săptămâni, din vacanța de vară.  

 
Timp de cinci zile, de luni până  vineri, în prima săptămână a lunii iulie ,în intervalul orar 16- 

19:30, copiii înscriși în proiect, sunt invitați să participe la toate atelierele pregătite de organizatori. 
Zilnic, copiii participă la două ateliere, după care  citesc și cântă Paraclisul Adormirii Maicii 
Domnului. Programul se adresează copiilor( 4-14 ani) din instituțiile partenere și tuturor celor care 
doresc să petreacă timp de calitate  în spiritul valorilor moral creștine. 

 
La prima ediție, în anul 2013 numărul de copii înscriși a fost de 70,  până în anul 2017 numărul 

acestora a crescut la 135 , iar cadrele didactice voluntare au fost în număr de 40. Locul desfășurării 
este în curtea și interiorul  Bisericii Ortodoxe „Buna Vestire”(din proximitatea grădiniței).  

 
Voluntarii implicați în școala de vară sunt: educatoare, institutori, profesori pentru învățământ 

preșcolar; profesori, învățătoare și voluntari din  grupul de tineri „Buna Vestire”, toți cei enumerați 
sunt  membrii a celor trei instituții partenere. Cadrele didactice implicate coordonează câte un 
atelier pe parcursul întregii săptămâni. 

 
Atelierele la care copiii participă sunt următoarele: atelier de prescuri și povești; atelier de 

muzica; atelier de mărgele; atelier de pastă polimerică; atelier- sufletul hârtiei, atelier de 
experimente; atelier de engleză; atelier de pictură; atelier de sport. Cele enumerate mai sus sunt 
atelierele la care copiii înscriși participă în cele cinci zile, dar am mai gândit pentru cei care își 
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termina sarcinile mai repede, câteva ateliere alternative :  atelier origami, atelier quilling, atelier de 
film religios, biblioteca pentru copiii, șah, activity, etc.  

 
În toate cele cinci zile, copiii grupați pe nivele de vârstă, în  5 grupe de câte 25 -30, participă, pe 

rând, la toate atelierele propuse după cum urmează: 
 

Atelier/ Zi 
 

Luni Marți Miercuri Joi Vineri 

At. Muzică/ 
At. Mărgele 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

At. Prescuri/ 
Povești 

Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 1 

At.Pastă 
Polimerică/ 

At.Sufletul hârtiei 

Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 1 Grup 2 

At.Pictură/ At. 
Sport 

 

Grup 4 Grup 5 Grup 1 Grup 2 Grup 3 

At. Experimente/ 
At. Engleză 

Grup 5 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

 
Ultima zi a programului, presupune și o expoziție cu lucrările realizate, înmânarea diplomelor 

de participare atât copiilor, cât și voluntarilor. 
 
REZUMATUL PROIECTULUI 
Numărul copiilor participanți estimat este de 120,  coordonaţi de  30 de cadre didactice și 15 de 

voluntari din Grupul „Buna Vestire”. 
Beneficiarii direcţi  sunt   copiii  din cele trei instituții partenere.  
Descrierea activităţii principale: 
 Copiii înscriși în acest proiect vor participa zilnic la câte 2 ateliere din cadrul Școlii de vară, 

iar apoi la programul de rugăciune. La finalul săptămânii fiecare participant a bifat toate cele 10 
ateliere propuse. 

 Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 
 În urma activităților realizate ne așteptăm ca  participanții să își găsească preocupări similare 

de a petrece timpul liber, sperăm să reușească să  formeze prietenii  și nu în ultimul rând să preia 
valorile moral creștine promovate în cadrul activităților 

Modalitatea de evaluare: 
 Evaluarea se va realiza pe nivele de vârstă, urmărindu-se  încadrarea în temă, aspectul 

estetic, dar și alte aspecte specifice fiecărui atelier în parte.   

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:  
 Evaluând  cu maximă seriozitate atelierele desfășurate pe parcursul edițiilor anterioare, s-a 

observat o creștere a numărului de participanți, dar și o calitate crescută a produselor realizate . De 
asemenea pe parcursul edițiilor anterioare s-au luat măsuri organizatorice cu scopul de a crește 
calitatea organizării. Numărul de voluntari s-a dublat de la prima ediție la a cincea. 

 Numărul copiilor a crescut de la prima ediție la a cincea cu 50. 

 Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului   
 Albume cu imagini din timpul desfașurării atelierelor 
 Caietul de impresii al școlii de vară 
 Feed-back-urile primite de la voluntari la finalul fiecărei zile 
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Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
 După desfășurarea Școlii de vară – Copilărie Binecuvântată, organizatorii vor analiza toate 

datele și materialele, făcând propuneri de îmbunătățire a modului de organizare, propuneri de 
reformulare a obiectivelor sau revizuirea atelierelor și a sarcinilor acestora etc., încercând să 
îmbunătățească de la an la an calitatea. .  

Activităţi de promovare/mediatizare  
 
 Afișe în instituțiile partenere 

 Mediatizare Radio Renașterea 

 Mediatizare Facebook 
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Importanța activităților extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a copilului 

 
 

Prof. Vidrăsan Irina 
Școala Gimnazială „Serafim Duicu”. Tg. Mureș 

 
 
„A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 

expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 
John Amos Comenius 

 
Activitățile extracurriculare sunt imperios necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acestea ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Acestea se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de 
învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ. 

Ele vizează acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-învățare. Aria de 
desfășurare a acestora e vastă. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, 
la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități 
artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc.  

 
Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
 
- însumează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 

instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

- au rol complementar celui al școlii; 
- dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
-  oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

 
Activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu formator mai 

atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se 
înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 

Necesitatea de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv –educative să primeze, dar să fie 
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi 
întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse 
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze  date,învaţă să înveţe. Prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 
autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
scolii şi al învăţământului primar –pregătirea copilului pentru viaţă.Scopul activităţilor extraşcolare 
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea  integrării  în  mediul  
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şcolar,  oferirea  de  suport  pentru  reuşita  şcolară  în  ansamblul  ei, fructificarea  talentelor  
personale  şi  corelarea  aptitudinilor  cu  atitudinile  caracteriale.  Activităţile extracurriculare  se  
desfăşoară  într-un  cadru informal,  ce  permite  elevilor cu  dificultăţi  de  afirmare  în mediul 
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale.  

 
Un studiu al lui J. Eccles și B. L. Barber (1999) indică un impact diferit al activităților 

extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
 
- participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea 

rezultatelor și performanțelor școlare; 
 -  participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să 

urmeze o școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 
 - participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul 

elevilor participanți. 
 
Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare 
a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării 
spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

 „Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Receptarea corectă și coerentă a mesajului presupune un demers bine pregătit  de cadrul 
didactic, în ce privește metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 
integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 
pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li  
se  dezvoltă  spiritul  practic,  operaţional,  dând  posibilitatea  fiecăruia  să se afirme conform 
naturii sale. Ei se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie  
regulilor,  asumându-şi  responsabilităţi.  Dascălul  are,  prin  acest  tip  de  activitate  posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă. Atingerea acestor obiective 
depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator 
de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de 
elevi . 

2422



Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori) 
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Calitatea activitățiilor extrașcolare- 

 valori si contribuții la pregătirea pentru viață a preșcolarilor 
 
 

Prof. Vieru Maria, Gradinita Voinicel, 
Chitila, Jud. Ilfov 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, 

evoluând. Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul 
cerinţelor educaţionale. Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i 
implica pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi 
care-i motivează şi le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. Astfel se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci 
de copii, conform intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o 
continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii 
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplimentar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, 
încăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i 
să aprecieze” (D. I. Nolte)  

La gradinita Voinicel, activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza 
toate formele de actiuni extracurriculare: plimbari, excursii, vizite. In cadrul activitatilor 
organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin 
actiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in 
aer liber, in cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste 
fata de natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii au 
putut reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de 
desen si modelaj, iar materialele pe care le-au cules, au fost folosite in activitatile practice, in 
jocurile de creatie.  

Plimbarile prin parc din aceasta toamna, frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau 
de plecare, frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le 
emotii estetice. La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune 
in legatura cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens . 

Excursiile contribuie si ele la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
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cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei si pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi 
au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind 
la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin 
interpretarea unor roluri la serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene 
interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma 
creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar 
şi dragostea făţă de copii. 

Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i 
ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa 
colectivului prin mijloace proprii. Totodată serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor 
evenimente devin un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ținutei corecte, 
dar şi a posibilităţii de a se transpune prin interpretarea unor roluri de teatru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinita 
Voinicel, prin care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei. Educatoarele au un rol 
deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor de televiziune pentru 
copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenta pozitiva mai evident 
conturate. Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de 
spectator, valoarea lor deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii 
puternice, precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele 
oferite de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor 
transforma în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ. Am organizat vizite la 
Monumentul eroilor din localitatea Chitila, vizite la bisericile din apropierea gradinitei, excursii la 
Mausoleul Mateias,etc. 

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară, la noi in unitate, e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând 
el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 
copiii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a prescolarilor. 
Astfel, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite 
critica, în astfel de activităţi, să încurajeze copiii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 

“Educaţia este ceea ce ramane dupa ceai uitat tot ceea ce ai invatat in scoala”. Albert Einstein 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE 
 
 

Vîlceanu Maria Cosmina,  
Şcoala Gimnazială nr. 1, Văgiuleşti, jud. Gorj 

                                                                      
                                                                               
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de 
toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează 
o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice.  

Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot 
forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma 
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte 
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receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens. 

Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu particularităţile de vârstă , 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curăţarea. 
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Importanța activităților desfășurate în săptămâna „Școala altfel:  
Să ştii mai multe, să fii mai bun!” pentru preșcolari 

 
 

Prof. înv.  preșc.Viman  Diana 
Grădinița cu P. P. Licurici 

 
 
Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 

aceştia trebuie pregătiţi să înţeleagă şi să accepte provocările, să devină ei înşişi factori ai 
schimbărilor viitoare, acest lucru se realizează în cadrul activităţilor  din grădinţă, dar programul 
„Școala altfel: Să  ştii mai multe, să fii mai bun!” propune un alt mod de a pregăti copiii pentru 
această lume, într-un mod practic, creativ, inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite 
şi interesante pentru ei. 

 
Dezvoltarea competenţelor de comunicare, cultivarea respectului de sine şi faţă de cei din jur, 

valorificarea spiritului de echipă, aprofundarea noţiunilor de cultură generală se realizează prin 
îmbinarea armonioasă dintre activităţile şcolare şi cele extracurriculare, capabile să formeze 
comportamente umane sănătoase. Activităţile extracurriculare constituie sursă de interacţiune dintre 
preşcolari şi adulţi, contribuind la dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, presupunând de 
asemenea cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 

 
În învăţămantul preșcolar, tipurile de activităţi din cadrul programului “Școala altfel: Să  ştii 

mai multe, să fii mai bun!” nu reprezintă o noutate, în schimb, noutatea constă în a gândi această 
săptămână altfel decat celelalte, din perspectiva intereselor și preocupărilor copiilor preșcolari, a 
evidenţierii talentelor și a capacităţilor acestora în diferite domenii și, evident, din perspectiva stării 
de bine și a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem în viaţa copiilor, a apropiaţilor acestora și a 
partenerilor noștri din comunitate. 

 
Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor, ci şi prin 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de o săptămână 
„Școala altfel: Să  ştii mai multe, să fii mai bun!”.  

 
Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari, să pună în 
valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în 
curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. În 
cadrul grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri la 
nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, 
bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. Aceste acrtivități urmăresc  valorificarea 
cunoştinţelor, aptitudinilor şi a abilitǎţilor pe care le deţin preşcolarii în contexte variate. 

 
Activitățile extașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă ele stârnesc interes, produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Educatoarea are, prin acest tip de activitate posibilităţi 
deosebite să-şi cunoască preșcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor 
şi mai frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viaţă. 
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Rolul activităţilor extreşcolare în procesul educaţional 

 

Prof. Înv. Primar Vintilă Simona                                                         
Şcoala Gimnazială Glăvăneşti, jud. Bacău 

 

În ultima perioadă, se observă că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În 
şcoala de astăzi,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună 
bazele formării personalităţii copiilor.                                          

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. De asemenea, prin 
intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având 
un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 
activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.                       

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare.              

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce 
metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv 
primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din 
seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă 
comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca învăţătorul  însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.                                                                          

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. Ceea ce trebuie 
să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp 
să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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Pedagogul american Bruner  consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 
poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare din Şcoala Altfel 
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Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt 

puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Copiii au nevoie de acţiuni care să le 
lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se 
emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi.  

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posbilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al 
şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 
creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor  de care dispune 
clasa de elevi. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de 
căutări şi soluţii variate.  

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 
şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învăţare şcolară. Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 
util şi  de a-l transforma într-o sursă educaţională.  

Activităţile extraşcolare au un rol important în cultivarea gustului pentru lectura, pentru carte.  
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 

echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. De 
acest lucru am ţinut cont atunci când am ales activităţile desfăşurate în Şcoala Altfel, actăvităţi alese 
împreună cu elevii mei.  

Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  
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„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice. Procesul dezvoltării 
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în 
cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la 
diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea 
cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează 
creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan moral, aceste activităţi 
contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru 
creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii.  

Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii au 
libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu interesele şi dorinţele 
elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte componentă a educaţiei 
– care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de
responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe 28 iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Toate acestea 
duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.  

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei. 
Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de 
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. Organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate procesului de 
învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară în colectiv, 
fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor trebuie să se 
ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile de realizare 
pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor. 

Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă deosebit de favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea 
de completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii 
de formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale. 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
1. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea în cadrul

lecţiilor. Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul la 
disciplină, în timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor în afara clasei au conţinut flexibil 30 şi 
foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Totuşi nici 
conţinutul acestor activităţi nu se stabileşte în mod întâmplător, ci pe baza anumitor principii.  
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2. Încadrarea elevilor în diferite forme ale activităţii în afara clasei şi extraşcolare se face pe 
baza liberei alegeri, sub îndrumarea cadrelor didactice, care îi pot sugera fiecărui copil ce formă de 
activitate este mai potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui. 

3. Durata activităţilor în afara clasei şi extraşcolare variază. O lecţie are durata fixă de 45 de 
minute, iar activitățile în afara clasei sau extraşcolare durează de la o jumătate de oră până la două 
ore. 

4. Verificarea, aprecierea şi evidenţa rezultatelor activităţii în afara clasei şi extraşcolare au 
forme specifice. Verificarea are caracter practic. Spre deosebire de aprecierea făcută în cadrul orelor 
prin intermediul notelor, ceea ce a făcut elevul în afara orelor de clasă se concretizează prin 
intermediul calificativelor slab, bine, foarte bine.  

5. Activitatea în afara clasei şi extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de 
independenţă şi a iniţiativei elevilor.  

6. O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica.  
Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de 

dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat 
de interesele cognitive ale elevilor şi de dorinţele lor. Cercetările recente din domeniul 
psihopedagogiei arată că utilizarea povestirilor ca metode de învățare dezvoltă imaginația copiilor. 
Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le 
capteze atenția, care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile 
artistice sunt extrem de potrivite în educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea 
contemporană.  

Aceste metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața 
socială a elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea 
conținutului prin proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția 
unor raporturi noi de cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a 
copilului și elevului, a empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor 
celuilalt. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

 
 

 
Vișoiu Mioara - Educatoare 

GPN Joseni - Berca 
 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”                        

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 

Activităţile extracurriculare  îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 
multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor.  

În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat la grupă, pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, finalizare de proiecte etc., desfăşurarea unor concursuri în 
grădiniţă: Vreau să cresc sănătos, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 Iunie, activităţi 
desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu 
alte   grădiniţe şi alte instituţii. 

La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în 
afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Ca o concluzie personală, consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii, să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda.  
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Având posibilitatea de a desfăşura activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai 
uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe fără  să-i forţăm. 
Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii, de a le potoli această 
curiozitate şi de ai pregăti pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm 
la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
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Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
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valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta preşcolară, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în 
acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in acord cu particularităţile de vârstă, 
cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului inconjurator: 
curăţarea. 
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Rolul activităților extrașcolare în formarea personalității elevului 

 
 

Vînătoru Maria Magdalena 
Școala Gimnazială ”Nicolae Marineanu”, Cezieni 

 
 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 

Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-
se: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și 
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută 
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de 
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este 
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată.  

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. 

 Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite 
competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. 
Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel program la care elevul participă după ore 
și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare 
unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul 
și domeniul în care ei vor fi performanți. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica 
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia 
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în 
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot 
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm 
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru 
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă 
ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect 
din aceste activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și 
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se 
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în 
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru 
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să 
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană 
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante 
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare 
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și 
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii 
Domnului. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații 
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să 
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se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele 
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu 
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 

Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple 
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel 
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților 
declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc 
emoții puternice. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                         
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 

Vlad Camelia Cristina, profesor învățământ primar 
Școala Gimnazială Bazna, județul Sibiu 

 
 

Din mulțimea activităților extrașcolare ne alegem una jocul cu nimic. Jocului cu nimic i se 
poate da curs în orice împrejuare din afara mediului școlar; în esență, e la fel de instructiv-educativ 
precum orice activitate desfășurată în incinta unității de învățământ ori într-un centru educațional 
sau într-un spațiu cultural. 

Privim lucrurile îndeaproape și ne oprim la jocurile cu nimic din perimetrul bibliotecii ― al 
celei din clasă ori al bibliotecii de acasă. În acest context, recomandăm unele având asemenea 
titluri: Confecționează-ți jucării, Colorăm și lipim autocolante, 120 de autocolante. Povești cu 
prințese și Puii de animale, În sălbăticie (cu ochelari 3D, Știința distractivă, Călătorie prin curcubeu, 
Caruselul, Castelul din dulciuri, Creatoarea de modă. Titlurile etalate sunt de găsit în colecțiile 
pentru (pre)școlari, marca Aramis. Aceasta e doar una dintre editurile active pe piața educațională 
autohtonă, ce promovează joaca în afara mediului online și comunicarea dintre generații (copii-
părinți-bunici, copii-educatori ș.a.m.d.). Un alt exemplu notabil este cel oferit de editura CD Press, 
prin revistele sale Doxi și Pipo.  

În virtutea celor de mai sus, să vedem cât de interactivă și de interesantă poate fi o activitate 
alcătuită din momente ce presupun: 
 intrarea în lumea jucăriilor tridimensionale; 
 jocuri didactice și jocuri de rol, construite în jurul poveștilor adevărate sau fantastice; 
 parcurgerea benzilor desenate; 
 găsirea cheilor din careurile de cuvinte încrucișate adecvate vârstei ‒ desigur, găsirea lor 

dimpreună cu educatorii sau cu familia;  
 tot împreună cu educatorii/familia, căutarea răspunsurilor la întrebările în baza cărora s-a 

întocmit programa pentru preșcolari (Cine sunt/suntem?, Cum este/a fost și va fi aici pe Pământ?, 
Când/Cum și de ce se întâmplă?, Ce și cum vreau sa fiu?, Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?, 
Cine și cum planifică/organizează o activitate?); 
 participarea la evenimentele organizate sub forma bibliotecilor vii; 
 participarea la teatrul de păpuși ori la cel de umbre ‒ sau, mai bine, organizarea unor 

asemenea mici spectacole chiar în propria cameră, împreună cu membrii familiei/prietenii; 
 înființarea unui club de lectură în grădiniță/școală ori în aripa preferată a casei; tot acolo, 

deschiderea unor ateliere de grafică/pictură/fotografie ori a unui post de radio-televiziune pentru 
micii jurnaliști. 

Exemplele pot continua … Totul depinde de voința și de imaginația invitaților la joacă ‒ copii și 
adulți. Întrucât ideile expuse au nevoie de puterea inovației pentru a prinde viață, îi provocăm pe cei 
mari să construiască lumi pentru micuții cu capul în nori ‒ ei, copiii cu suflet de artist despre care, 
peste ani, putem auzi că sunt sus. Sus, fiindcă de mici au început să-și constuiască nume mari. Așa 
deci, prin jocuri cu nimic, talentele se descoperă nu doar în universul digital, ci și în universul 
cărților tipărite și al distracției stârnite la grădiniță ori acasă, pe covor sau în curte. Neapărat în afara 
oricărui gadget. 

În loc de încheiere scriem niște cuvinte înțelepte: Jocul este un impuls irezistibil, prin care 
copilul își modelează propria-i statuie (Jean Chateau) și Un copil care nu se joacă nu este un copil, 
dar omul care nu se joacă a pierdut pentru totdeauna copilul care trăia în interiorul său și de care îi 
va fi groaznic de dor (Pablo Neruda). Cu mintea și cu sufletul, cititorul de pretutindeni este liber să 
creeze o imagine sugestivă; ea completează rândurile autorilor citați.  
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE:  

PLIMBĂRILE ÎN AER LIBER  
ŞI EXCURSIILE ÎN ETAPA PREŞCOLARĂ 

 
 

Autor: Prof. Vlad Codruta 
Gradinita cu P. P: Albinutele” 

 
 
În mijlocul naturii, copiii se deprind cu munca intelectuală, le orientăm curiozitatea de a 

cunoaşte cât mai multe, îi învăţăm să caute explicaţia fiecărui fenomen, le dezvoltăm interesele 
cognitive, încrederea în forţele proprii, bucuria şi satisfacţia descoperirii adevărurilor. 

De mici, copiii asimilează cunoştinţele prin contactul direct cu natura, cu societatea. Pe lângă 
formarea unor reprezentări clare, natura oferă un cadru deosebit de valoros pentru exercitarea de 
influenţe educative, pentru cultivarea spiritului de cercetare, pentru descoperirea de noi cunoştinţe. 

Plimbările în aer liber se deosebesc de plimbările pe care copiii le fac cu părinţii prin aceea că 
întotdeauna educatoarea propune obiective bine stabilite. Plimbările în aer liber sunt însoţite de 
antrenarea preşcolarilor în acţiuni de observare, în experimentarea şi efectuarea unor lucrări practice 
care-i determină să realizeze o muncă creatoare, le formează şi le dezvotă tehnicile de investigare a 
realităţii înconjurătoare. Asemenea activităţi pot fi urmărirea fenomenelor naturii specifice fiecărui 
anotimp, observarea creşterii plantelor şi a animalelor, îngrijirea şi hrănirea acestora. 

Primul pas în cercetarea naturii se face prin organizarea observaţiior în natură, în timpul 
plimbărilor, în scopul alcătuirii calendarului naturii. Însemnările în calendarul naturii a fost un 
mijloc care a contribuit la formarea unor noţiuni clare în mintea copiilor.  

Pe linia dezvoltării capacităţilor intelectuale, contactul direct cu natura contribuie direct la 
dezvoltarea unor operaţii ale gândirii: identificare, grupare, comparaţie, generalizare. 

Prin plimbările în aer liber, copiii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, 
investigatoare,răspunzând la solicitarea de a efectua analize şi comparaţii. Pentru a determina 
caracteristicile esenţiale observă sistematic unele fenomene ale naturii în mişcarea şi dezvoltarea 
lor. 

Natura îi atrage pe copii datorită frumuseţii ei, prin varietatea şi multitudinea de culori, de 
forme, de mirosuri provenite de la flori, iarbă, frunze şi muşchi. Copiii sunt interesaţi atât de 
fenomenele caracteristice ale fiecărui fenomen, a fiecărui anotimp, de viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar şi de modul cum se comportă şi privesc ceilalţi oameni natura şi cum o protejează. 

Această preocupare pe care o manifestă copiii m-am străduit să o dezvolt cât mai mult, 
transformându-le curiozitatea într-o dorinţă de aprofundare a relaţiilor cu natura. O noţiune însuşită 
în faţa manifestării sau existenţei cu natura, va fi înţeleasă şi reţinută chiar fără să-şi dea seama 
copilul. 

În urma plimbărilor, copiii redau cu mai multă fantezie şi sensibilitate imaginea realităţii în 
cadrul activităţilor artistico-plastice, practice cu materiale din natură (frunze, ghinde, conuri de brad 
etc.). 

Plimbările şi vizitele permit formarea sentimentului de respect şi dragoste pentru natură, muncă, 
om şi realizările lui. 

Excursiile cu caracter didactic reprezintă forme auxiliare de organizare a procedului instructiv – 
educativ în predarea cunoştinţelor despre natură.  

Excursia asigură însuşirea cunoştinţelor prin perceperea directă a fenomenelor. În excursii, 
copiii dobândesc cunoştinţe noi, studiază obiectele şi fenomenele în toată complexitatea lor, îşi 
precizează şi fixează mai bine cunoştinţele însuşite anterior, se formează pricepri şi deprinderi de a 
observa fenomenele naturii şi ale vieţii sociale, şi în felul acesta prin intuiţia directă, cunoştinţele 
capătă un caracter realist, dezvăluind legăturile lor cauzale. 
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Ca activitate ce se desfăşoară în afara clasei, excursia poate avea o durată mai scurtă sau mai 
lungă.  

 
Organizarea unei excursii presupune mai multe etape:  
 
1. Pregătirea excursiei este etapa în care copiii sunt familiarizaţi / îşi însuşesc scopul, conţinutul 

şi modalităţile de desfăşurare a excursiei. De asemenea, ei se familiarizează cu condiţiile pe care 
trebuie să le respecte pe parcursul desfăşurării excursiei. 

2. Desfăşurarea excursiei reprezintă etapa propriu-zisă de desfăşurare a activităţilor copiilor, în 
cadrul căreia se realizează activităţile / sarcinile excursiei cu privire la observarea fenomenelor, 
consemnarea rezultatelor şI colectarea materialului biologic.  

3. Prelucrarea datelor, observaţiilor şi a materialului biologic colectat şi valorificarea lor este a 
treia etapă şi cea finală a unei excursii. 

Pentru asigurarea realizării sarcinilor instructiv-educative, educatoarea trebuie: 
 să stabilească din timp perioada când se va desfăşura excursia şi locul acesteia; 
 să formuleze clar obiectul / obictivele pe care le urmăreşte; 
 să stabilească sarcinile de lucru pentru fiecare copil / grup; 
 să elaboreze fişe de lucru. 
După momentul în care au loc, excursiile pot fi: 
- preliminare, când au drept scop urmărirea unor fenomene necesare înţelegerii unei teme sau 

a capitolului ce urmeză a fi studiat; 
- activităţi, excursii care urmăresc obţinerea de cunoştinţe pe bază de observaţii; 
- activiăţi, excursii finale, care prilejuiesc fixarea, aprofundarea şi aplicarea în practică a 

cunoştinţelor. 
Ca formă de activitate extracuriculară, excursia contribuie la dezvoltarea tuturor laturilor 

personalităţii copiilor: intelectuală, morală, estetică şi fizică. 
Excursiile de documentare şi recreere reprezintă un cadru favorabil pentru formarea unor 

deprinderi şi comportamente ecologice.  
Observaţiile, impresiile, amintirile, se vor fixa în memorie prin valorificarea lor în practica de zi 

cu zi, prin activităţile de desen, lucrări aplicative etc. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR VLAD GABRIELA                                                 
ŞC. GIMN. VASILE ALECSANDRI BRĂILA 

 

  „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 
adapteze.”(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in 
educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va 
epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor 
extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele 
creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copiii  
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la 
desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. Ceea ce trebuie 
să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp 
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să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Ca o continuare firească a orelor de curs, 
activităţile extracurriculare realizate cu elevii mei au atins obiective foarte importante ale procesului 
instructiv- educativ:dobândirea de noi cunoştinţe în diverse domenii;educarea atitudinii copilului 
faţă de învăţătură şi faţă de şcoală;cultivarea respectului faţă de semeni şi faţă de sine.   

 
In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 

şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Cadrul didactic poate face 
multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare.Dar, se vede 
necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să 
încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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“Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” 
Jean Jacques Rouseau 
Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 

multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 
la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 
îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 
aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul 
educaţional are rolul de a stimula şi valorifica talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea, de a 
încuraja competiţia şi asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării şi formării unei 
personalităţi armonioase a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. 

Timpul liber al copiilor stă din ce în ce mai mult în atenţia educatoarelor în scopul folosirii mai 
eficiente a acestuia în procesul educativ al tinerei generaţii. Copiii, au nevoie, de activităţi de joc, de 
dans, de sport. Este şi motivul pentru care educatoarele trebuie să acorde toată atenţia bunei 
organizări a timpului liber al copiilor din grădiniţe, îmbinând armonios, munca şi învăţarea cu 
distracţia şi jocul. 

Prin activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţe se urmăreşte completarea procesului 
didactic, organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. Acestea pot avea conţinut cultural, artistic 
sau spiritual, conţinut ştiinţific şi tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi de 
joc , de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţa formativă sunt incluse toate 
formele de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieşiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între 
grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, etc. 

În activităţile organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. 

Ei  dobândesc o mare cantitate de informaţii privind munca şi viaţa omului în diferite cotexte îşi 
formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor şi frumuseţilor patriei . În cadrul  activităţilor în 
aer liber, preşcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, de ocrotire a 
speciilor pe cale de dispariţie. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
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cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens. Exemple: Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an, Serbări cu caracter istoric, 
cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 
Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval;  

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor 
artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii copiilor. 

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădiniţe, prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei.  

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă 
educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i 
acorde atenţie,adoptând el în primul rând o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 

Elevii au nevoie de aceste activităţi pentru a-și dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ.  

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea 
diverselor surse informaționale, se autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le 
influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. 

Activităţile extraşcolare antreneză elevii în activităţi cât mai variate şi bogate, contribuind la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, 
la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă cu 
însufleţire şi dăruire la aceste activităţi, îmbinând utilul cu plăcutul. 

Copiii pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite 
ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este important ca educatorul să fie el însuși 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 
care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 
desfăşurarea acestora.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal care permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Ioan Nicola consideră că „activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi 
asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei 
game variate de norme disciplinare”.  

Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. De aceea, activităţile extraşcolare 
vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la descoperirea şi dezvoltarea 
aptitudinilor elevilor în diverse domenii. De exemplu, în plan moral, aceste activităţi contribuie la 
formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, 
la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.  

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii. Elevii au libertate deplină în a alege conţinuturile care sunt în perfectă 
concordanţă cu interesele şi dorinţele lor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate 
care stimulează valori, aptitudini, dezvoltă vocaţia, talentul, încurajează competiţia, asumarea de 
responsabilităţi, comunicarea, imaginaţia. Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete 
şi complexe.  
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Activităţile extraşcolare cer o bună pregătire metodologică din partea profesorilor. Este necesar 
să se creeze o atmosferă favorabilă pentru instruire şi educaţie, să se ofere posibilitatea de 
completare şi de aprofundare a cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute la lecţii, să fie create condiţii de 
formare a personalităţii în spiritul culturii naţionale, să se îmbine în mod util şi plăcut timpul în 
afara orarului şcolar al elevilor.  

În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare educă simţul responsabilităţii şi o 
atitudine justă faţă de scopurile urmărite, generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între elevi. 
Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi în 
iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de 
învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, 
dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare 
acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, muzică clasică, activități artistice, concursuri sportive, de creație plastică, practică cluburi 
tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități 
constau în dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest 
prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an 
şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică.  

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. 
Am organizat la nivel de grădiniță concursuri de activitate matematică, de educarea limbajului, de 
creaţii artistice, de desen, între clase paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene  de creatii 
plastice,unde am obținut  multe premii. De asemenea, un impact foarte mare in rândul elevilor l-a 
avut activitățile realizate în cadrul parteneriatelor cu Poliția, Pompierii, Biblioteca, Biserica și cu 
clase primare de la alte școli 

 Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: înglobează activitățile organizate 
de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare specializate (cluburi 
sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); au rol complementar 
celui al școlii; dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 
extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; oferă 
posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității preșcolarilor, asupra performanțelor 
școlare și a integrării sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B. L. Barber (1999) indică un impact 
diferit al activităților extrașcolare, în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 
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participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 
performanțelor școlare; participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca 
preșcolarii să aleagă să urmeze o școală cu profil sportive sau să se înscrie la cursuri care îi ajută să 
se dezvolte în acest domeniu; participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de 
delincvență în rândul elevilor participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. 
Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi 
volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile 
și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor preșcolarilor de a-și 
folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și 
inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul 
adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în 
care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. 

 Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 
personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții, valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, 
cântări religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, 
chiar și în biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona 
lucruri, dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare 
evenimentului. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 
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Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli), ci și prin 

activități extrașcolare și extracurriculare. Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, 
iar succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, 
dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

Educaţia extrașcolară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul 
bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 
neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Elevii nu pot evolua doar în cadrul orelor de curs, ci au 
nevoie de aceste activităţi prin care să-şi poată dezvolta capacităţi ce ţin de: sociabilitate, optimism, 
creşterea sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Activităţile extrașcolare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă. 
Sunt importante și utile pentru că urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru 
diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  
acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. În cadrul acestor activități elevii deprind 
folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic 
poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață.  

Activitățile extrașcolare au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 
oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. Astfel, vizitele la muzee, monumente și 
locuri istorice, case memoriale, vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, excursiile și taberele 
școlare au rolul de a îmbogăţi cunoştinţele elevilor, de a încuraja exprimarea liberă a copiilor în 
afara clasei. Serbările școlare, șezătorile, atelierele creative contribuie la dezvoltarea artistică a 
copiilor, la îmbogățirea imaginaţiei creatoare, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea 
intereselor şi pasiunilor. Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară care 
oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor.  

În plan moral, toate aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect 
pentru cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter. 

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi 
rațional timpul liber, de ași manifesta spiritului de independență și inițiativă. Aceste activități 
conduc la dezvoltarea gândirii critice, la stimularea implicării elevilor în luarea deciziilor, în 
asumarea responsabilităților sociale, astfel realizându-se o legatură între latura cognitivă și cea 
comportamentală. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura 
acestora cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea 
unui exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este 
faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
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activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea 
integrării în mediul şcolar. Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv-
educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele 
recreative şi  de relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi 
activităţilor. 

Având caracter interdisciplinar, activitățile extrașcolare  sunt deosebit de importante și de 
atractive motiv pentru care elevii le adoră și participă cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi. 
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Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor 
obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se 
desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii. In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta 
toamna, frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare, frumusetea deosebita a 
acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice.  

La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu 
mediul, fiind dispusi sa actioneze in acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in 
acord cu particularitatile de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
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cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Activitățile extrașcolare reprezintă o sursă importantă de educare a copiilor prin faptul că 
acestea stimulează și antrenează întreaga personalitate a preșcolarilor. 

Activitățile de acest gen presupun integrarea copiilor într-o atmosferă relaxantă și motivantă 
care să le capteze interesul pentru acestea. Ca activități extrașcolare putem enumera: plimbări în aer 
liber, serbări cu diverse ocazii, excursii, activități artistice etc.  

Rolul acestora în procesul educațional din cadrul grădiniței este foarte important deoarece 
contribuie la dezvoltarea copiilor pe toate planurile: intelectual, moral, estetic și fizic. 

La preșcolari aceste activități trebuie să fie în concordanță cu particularitățile de vârstă și 
individuale ale copiilor.  

Cadrul didactic poate să aleagă doar pe cele care atrag interesul preșcolarilor, punând în valoare 
înclinațiile fiecăruia spre un anumit domeniu. De asemenea, de o mare importanță este și 
menținerea unei legături strânse cu familia copiilor care poate participa la aceste activități 
extrașcolare și care au ca rezultat bucuria și satisfacția copilului că este ascultat și poate dovedi 
părinților aptitudinile sale în domeniile estetic, muzical, literar, creativ etc. 

Punctele forte ale activităților extracurriculare în cadrul procesului educațional sunt numeroase.  
 
Dintre ele putem aminti: 
 dezvoltă întreaga gândire a copilului, voința, creativitatea, imaginația și motivația 
acestuia care concordă cu creșterea performanțelor copiilor în anumite domenii de activitate; 
 activitățile extracurriculare prosociale au ca rezultat combaterea, în timp, a delicvenței 
juvenile; 
 activitățile sportive dezvoltă preșcolarii atât fizic, cât și mental; 
 activitățile extracurriculare completează vechile cunoștințe acumulate anterior în 
activitățile clasice cu noi noțiuni; 
 au ca rezultat formarea competențelor copiilor; 
 reprezintă un mijloc de recreere și conduc către folosirea rațională a timpului liber; 
 oferă copiilor șansa unei exprimări libere și contribuie la creșterea stimei de sine; 
 copiii se simt importanți, ascultați și își exprimă sensibilitatea și bucuria în 
desfășurarea unor activități întreprinse de ei sub atenta supraveghere a cadrului didactic. 
 
Procesul educațional din grădiniță este în strânsă concordanță cu activitățile extrașcolare 

deoarece împreună încununează cu succes rodul muncii cadrului didactic având ca rezultat formarea 
și dezvoltarea întregii ființe a copilului sub toate aspectele ei. 
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Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă 
ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor activităţi 
elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe.    

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să 
realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – 
pregătirea copilului pentru viaţă.  

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: 
gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat 
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să 
fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 
valoroase.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi 
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
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liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv                     

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 
face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 
sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o 
lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de 
la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură.        

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate 
si sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 
le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in 
acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind 
protejarea mediului inconjurator.      
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DESCHIDEREA ORIZONTURILOR COPIILOR  
PRIN ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE 

 
 

Prof. pt. înv. preşc. ENARU MIHAELA 
 
 
 
Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, 
activităţile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare.  

De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antrenează copiii  în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate 
desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi 
facilitarea integrării în mediul şcolar.  

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă in educaţia tradiţională, indiferent dacă 
are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului.  

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele 
de operă comică, atelierele creative, şezătorile, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau 
Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea șezătorilor literare.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

 
   
  Bibliografie: 
 
 * Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ în “ Învăţământul primar“nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 * Ionescu, M., Chiş, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001  
* Crăciunescu, Nedelea,Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului  
 primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti. 
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Activităţile extraşcolare ocupă un rol deosebit de important în cadrul procesului educaţional. 

Acestea sunt incluse în educaţia nonformală, una dintre cele trei forme ale educaţiei. Educaţia 
nonformală reprezintă liantul dintre instruirea formală şi cea informală cu scopul furnizării de 
alternative viabile copilului la educaţia şcolara.  

Educaţia nonformală reprezintă totalitatea activităţilor şi acţiunilor care se desfăşoara în cadrul 
şcolii, dar şi în afara sistemului şcolar, este opţională şi pune accent pe caracterul psihologic. 
Importanţa acestui tip de educaţie constă în faptul că, este centrată pe elev, pe procesul de învăţare 
şi nu pe cel de predare solicitând diferenţiat participanţii.  

 
 Analizând cele de mai sus, putem spune că, trăsăturile esenţiale ale activităţilor extraşcolare 

sunt:  
 
- activităţi care sunt organizate de şcoli şi se pot desfasura atat în incinta acestora, cât si în afară 

lor; 
 - contribuie la completarea activităţilor formale ale şcolii, se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea personalităţii elevilor permitând elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să-şi 
reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual;  

- eficienţa lor, ţine de o strânsă legătură triangulară a partenerilor educaţionali şcoală – 
comunitate – familie, atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a tipurilor de acţiuni derulate în 
centrul cărora se află copilul; 

 - oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 
activităţii acestora. 

 
Acest tip de activităţi oferă copiilor destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei 

posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Având un caracter atractiv, copiii participă 
într-o atmosferă cu voie bună cu însufleţire şi dăruire.  

Modul cum sunt planificate, organizate şi desfăşurate aceste activităţi, ţin de măiestria cadrului 
didactic, de potenţialul său creativ,  deoarece numai astfel poate să aducă în atenţia copiilor,  tipuri 
de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţionat la desfăşurarea acestora. 

 
Avantajele implicării şi participării la activităţile extraşcolare ale elevilor: 
 
- participarea la activităţi extraşcolare este benefică prin faptul că motivează 
elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze cursurile; se observă astfel o  frecvenţă mai bună la 

cursuri şi o scădere a abandonului şcolar; 
- activităţile extraşcolare au impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi, 

pentru că promovează acţiuni care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea 
stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a 
elevilor;  

- prin participarea la acest tip de activităţi se constată o scădere a manifestărilor 
de agresivitate şi violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 
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- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a 
tuturor partenerilor educaţionali, în mod deosebit a părinţilor în viaţa şcolii. 
 
În concluzie, putem afirma că activităţile extraşcolare desfăşurate cu elevii au un rol deosebit de 

important în optimizarea procesului educational, dezvoltând competenţele cheie ale acestora, fără ca 
aceştia să fie îngrădiţi, oferindu-i copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă 
lucruri care îi plac şi să uite de stresul notelor.   

 
 
Bibliografie:  
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2. Crăciunescu, Nedelea, "Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu 
elevii ciclului primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti; ;  
3. D. Ionescu, R. Popescu, „Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. 
Dezvoltarea de competenţe cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012; 
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Rolul  activităţilor extraşcolare se remarcă prin formarea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi deosebit de variate şi bogate în conţinut, valorificarea  interesului  
pentru activităţi socio-culturale,  favorizarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 
reuşita şcolară în ansamblul ei, dezvoltarea talentelor personale şi armonizarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. 

 
Activităţile extraşcolare au scopuri diferite: interacţiune socială, leadership, recreere, 

autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o 
vechime mare în sistemele de educaţie îmbrăcând forma educaţiei nonformale. Cu timpul, aria 
activităţilor extraşcolare s-a ramificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul 
şcolii a căpătat o importanţă deosebită. 

 
      Studiile în acest domeniu au evidenţiat cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de 

implicarea pe care acestea o presupun: 
 activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; 
 activităţi sportive de echipă;  
 activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor);  
 activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare);  
 cluburi şcolare. 

 
În învăţământul primar, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau 

sportive, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, 
pictură.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  
Vârsta şcolară mică reprezintă vârsta  la care copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.  

 
Activităţile de acest tip au o influenţă formativă deosebită şi au la bază toate formele de acţiuni 

turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii 
sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 
elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. 

 
Cu ajutorul plimbărilor şi a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară mică, copiii sunt 
foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în 
acest sens prin activităţi de voluntariat.  
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Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Dacă sunt organizate într-o atmosferă 
placută vor stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite 
grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

 
În concluzie, activităţile extraşcolare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt 

mod de dobândire a informaţiilor. 
 
Bibliografie:  
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"Activităţile extraşcolare", Cluj-Napoca 2007;  
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare şi 
continuitate în curriculumul învăţamantului obligatoriu”,  Editura Polirom, 2002. 
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Prof. Vlaicu Octavia 
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Educația este un proces de dezvoltare internă, o transformare în sens pozitiv a ființei umane, 

acest proces realizându-se cu ajutor extern sau individual, prin sine, autoeducația. Educația pune 
accent pe dezvoltarea individuală, pe formarea personalității umane în vederea integrării sale în 
societate. Ea poate fi de mai multe tipuri: educație formală, care are loc într-un cadru 
instituționalizat, în mod planificat, în cadrul sistemului de învătământ, informal, ce cuprinde 
totalitatea influențelor de la nivelul familiei, al mediului social sau mass-media și educația 
nonformală ce completează educația formală, cea primită în cadrul sistemului de învățământ. 

Activitățile extracurriculare sunt activități nonformale, cu caracter facultativ, cu deschidere 
pentru experiment și inovație. Activitățile extracurriculare se pot materializa în vizite, excursii, 
concursuri sportive sau de cultură generală, vizionări de filme, spectacole cultural-artistice, filme, 
teatru. Toate acestea contribuie la dezvoltarea copilului, atât comportamental, vestimentar cât mai 
ales cultural.  

Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia 
realizăm formarea personalității omului prin frumosul existent în natură, artă și societate.  
Frumosul răscolește emotivitatea, sensibilizează, înviorează, transformă și determină la meditație.  
Elevii vor fi inițiați să sesizeze frumosul din natură, din artă și societate, să înțeleagă mesajul unei 
opere de artă, să reflecteze asupra lui, să asculte o muzică bună, să observe și să interpreteze un 
tablou de pictură sau un monument arhitectonic.  

Obiectivul fundamental al educației estetice nu se poate realiza complet fără dezvoltarea 
aptitudinilor artistice din mai multe domenii: literatură, muzică, pictură, arhitectură, sculptură, 
teatru, cinematografie. Obiectivele educației estetice se pot realiza atât prin activitățile școlare, dar 
mai ales prin activitățile extrașcolare: cercuri artistice, vizionări de filme, de spectacole și expoziții, 
activități cultural-artistice, serbările școlare, excursii în natură.  

Copiii sunt mai receptivi la genul acesta de activități, datorită neobligativității participării lor, a 
diversității activităților, a cadrului diferit în care au loc aceste activități, a modului de lucru, și 
anume libertatea de a alege ce, cum și când doresc ei, după necesitățile și bunul plac al elevilor.  
Total diferite de activitățile cu caracter didactic, excursiile și vizitele ajută la dezvoltarea personală 
a elevului, la asimilarea cunoștințelor într-un mod plăcut și ușor, ele contribuie la lărgirea 
orizontului, familiarizarea cu frumusețile țării sau chiar ale lumii.  

Cercurile de elevi înlesnesc descoperirea talentelor, fie în pictură, teatru, film, fotografie, 
diverse mesteșuguri. Scopul acestor cercuri constă în atragerea tinerilor către artă în general și în 
descoperirea aptitudinilor și a abilităților practice ale acestora în diverse domenii ale artei.  
Cultivându-le talentul într-o atmosferă plăcută, înafara clasei, lăsându-le libertatea de a alege tema 
activităților, momentul sau durata activităților extrașcolare, lipsa notelor, atrag tot mai mulți elevi.  
Cunoștințele acumulate se materializează practic prin lucrări, poezii, desene, picturi, fotografii, 
filme, ele nu mai rămân la stadiul de teorie. Ele conduc la formarea unor personalități complete și 
complexe, intensifică nevoia de cunoaștere, dragostea pentru cultură, dezvoltă talentul.  

Activitățile extracurriculare vin în completarea procesului de învătământ. Se știe că omul, cât 
trăiește, învață. A învăța să înveți și a dori să te perfecționezi continuu sunt cerințe ale educației 
permanente, educație ce integrează toate nivelurile și tipurile de educație, astfel că omul învață să 
fie el însuși, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze și să se adapteze la ele.  
Datorită activităților extrașcolare, putem depista și dezvolta capacitățile creative ale elevilor, 
aptitudinile, inventivitatea, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, ingenuozitatea 
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și independența gândirii. În plus, este vorba despre o modalitate de a stimula copiii dotați și 
talentați, prin folosirea altor căi de apreciere a creativității și anume: realizările obținute de elevi la 
olimpiade, concursuri, competiții, probele școlare cu caracter creativ, specifice diferitelor discipline 
de învătământ.  

Motivația, alături de inteligență, aptitudini și voință, este una dintre variabilele cele mai 
importante pentru obținerea performanțelor școlare și profesionale. Motivația este generată de un 
ansamblu de trebuințe, dorințe, interese, scopuri, sentimente, convingeri, aspirații și idealuri, 
manifestate în atitudini și acțiuni.  

Motivele mai importante ale creației sunt dorința de a cunoaște, de a descoperi și inventa, de a 
contribui la progresul social, apoi satisfacția descoperirii, dăruirea profesională, nevoia de 
autorealizare și de prestigiu.  

Totodată, activitățile extrașcolare au un rol important în alegerea profesiunii. De-a lungul 
timpului, tinerii își schimbă obțiunile legate de profesia viitoare pe măsură ce evoluează, se dezvoltă 
intelectual sau afectiv. Ele se schimbă, se fixează sau se corectează pe măsură ce aceștia își cunosc 
mai bine aptitudinile și își concentrează interesele.  

Dorința de prestigiu, de comunicare, curiozitatea știintifică, aspirația către o profesiune, dorința 
de succes, aptitudinile speciale sunt factori motivanți pentru participarea la activitățile extrașcolare.  

Tinerii au nevoie de fi ghidați, încurajați să-și realizeze scopurile vieții, apreciați pozitiv, să li se 
arate progresele făcute, să li se trezească interesul și curiozitatea pentru ceea ce trebuie să învețe.  

Recompensele și activitățile extrașcolare sporesc motivația.  
Activitățile extracurriculare contribuie la lărgirea orizontului de cultură, prin îmbogățirea 

cunoștințelor din diverse domenii, la petrecerea în mod util, plăcut și organizat a timpului liber, 
activități lipsite de evaluări riguroase. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se 
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul 
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui 
care aspiră la frumos, puritate. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. Înv. Preșc. Vlăsceanu Cătălina 
Școala Gimnazială nr. 13, București/ Sector 1 

 
 

O educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine  şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.  

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinte 
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea dencunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de  bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Un punct forte al activităţilor 
extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură 
aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare.                                                                                              

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie. 

Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie 
prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi 
întotdeauna deosebite. Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin 
laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a 
ideilor.  

Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de 
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare. 

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării 
copiilor. 

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii 
pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen 
şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Serbările și festivitățile marchează evenimentele importante din viața preșcolarului. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de 

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Rolul activităţilor extrașcolare în procesul educaţional 
 
 

Profesor Învăţământ Preșcolar Vlase Elena 
Grădiniţa cu PP. ,,SF. STELIAN’’ Loc. Galaţi, Jud. Galaţi 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”                           
                                                              (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

 
Grădiniţa este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extrașcolară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În  
cadrul grădiniţei, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.Începând de la cea mai fragedă vârstă, 
copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură. Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
şcoala cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare reprezintă dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale. Activităţile extrașcolare organizate de grădiniţă au 
conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de 
joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. Aceste activităţi le oferă destindere, 
recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate, ca de 
exemplu: sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa, 
aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară, 
vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi, a unor filme, diafilme, excursii, plimbări in 
parc, vizite la muzee, expoziţii, monumente și locuri istorice, serbări tematice, concursuri școlare 
etc. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive,  vizionarea unor 
filme, diafilme, precum şi a emisiunilor TV, poate constitui de asemenea o sursă de informaţii, dar 
în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante care stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.  

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  

2467



Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 
pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens: Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an, serbări cu caracter istoric, cultural, 
comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua 
lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval povestilor; 

Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extrașcolară în grădiniţe, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei si constituie o sursa inepuizabilă de impresii 
puternice, precum şi faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativă al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Copiii sunt atraşi de 
activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi 
stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, educaţia pentru sănătate etc. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în 
primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare 
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze copiii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 

 
 
Bibliografie:  

 
Ionescu M. Chiş,,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire’’. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,2001, 
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Preda Viorica ,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.’’ Editura 

,,Gheorghe Cârţu Alexandru’’, Craiova 2009. 
 

 

2468



 
ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE   

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

prof. VLASIE ELENA 
Seminarul Teologic Ortodox   „Episcop Ioan Popasu” Caransebeş 

structură - Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Caransebeș 
 
 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”                   
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
Formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor cu CES  prin activităţi extracurriculare 
Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a 

paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală:  comprehensivă (cuprinzătoare, 
care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, este deschisă, toleranţă, prietenoasă şi 
democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi copiii, 
adaptându-se la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale 
fiecărui copil. Este acceptată în prezent noţiunea de „CES” care desemnează necesităţile 
educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care solicită o 
şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi / sau caracteristice unei deficienţe precum şi o 
intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, 
problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună 
este aceea „care modelează eul”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru 
că ei se vor integra în realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în 
elevi propriul „eu”, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest 
lucru  se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. 
Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie 
directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii 
respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 
uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 
priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 
desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 
socială.  

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea 
relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de 
cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de 
preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, etc.) dezvoltă la 
elevii cu CES, spiritul de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea 
în forţele proprii.  

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane 
care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa 
identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi 
valorizarea acestor copii. 
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Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul deficienţei 
este mai puţin evident. Experienţă practică a grădiniței noastre a demonstrat că arterapia creează la 
copiii cu dizabilităţi, puternice emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează 
socializarea. Pus în situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a se transpune în 
„pielea” unor personaje, copilului i se solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a 
acţiona efectiv pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, 
comportamente, relaţii sociale. 

Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative 
generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Carasel, A; Lazăr,V(2008) - „Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”- Editura Arves 
2. Popovici, D. (1998) – Învăţământul integrat sau incluziv – Editura Corint, Bucureşti 
3.  Popescu, G; Pleşă O.(1998) -„Handicap, readaptare, integrare” Pro Humanite, Bucureşti 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 
 
 

Prof. Ana Vlădoiu,  
Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Târgu-Jiu 

 
 
Rezumat: Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare 

realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri 
ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii.  

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Cuvinte cheie: educaţie, extracurricular, activităţi, curricular, elevi 
 
1. Introducere 
Atunci când vorbim despre „activităţi extracurriculare” ne referim la un tip de activități, 

complementare demersului didactic prevăzut de Planurile cadru și Curriculumul național. Aceste 
activități pot avea caracter științific, artistic, sportiv, vocațional și sunt dedicate unor grupuri de 
elevi care sunt interesați de acestea. Activitățile extracurriculare se desfășoară în instituțiile de 
învăţământ sau în afara lor. Ele pot  organizate de școli sau de diverse instituții locale sau județene, 
organizații, ONG-uri, în colaborare cu instituțiile de învățământ. Activitățile extracurriculare sunt 
organizate pentru un grup relativ mic de persoane care interacționează regulat cu colegi de aceeași 
vârstă (Brown, 1990). 

  
2. Activităţile extraşcolare 
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare. În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în 
ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional.  

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a profesorilor în scopul 
modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în 
care se trăiesc. Şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități 
cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea 
de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

 Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor 
prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, 
momentele legate de trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor 
despre acestea. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 
participa elevii în afara programului şcolii.  

Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, 
autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o 
vechime mare în sistemele formale de educaţie.  

Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la 
educaţiaşcolară, care necesita un efort intelectual predominant.  
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Sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei 
nonformale în spaţiulşcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 
 -cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară;  
-au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor;  
-ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate;  
-oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora.     
  Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi 

cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoalăşi să nu 
abandoneze cursurile; 

 -activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 
în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 
susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 
intereselor de cunoaştere a elevilor;  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 
spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;  

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în 
viaţaşcolii.  

Competenţele dezvoltate prin aceste activităţi pot fi de natura celor de comunicare şi 
interrelaţionare, dar şi de perfecţionare într-un domeniu de activitate pentru care elevul îşi manifestă 
interesul. De asemenea, scopul acestor activităţi este să devină un mijloc de a oferta în forme variate 
cunoaşterea directă a realităţilor înconjurătoare printr-un program de activităţi organizat, dar flexibil 
şi adaptabil nevoilor educabililor vizaţi.  

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 
atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 
şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată.  

 
3. Concluzii 
Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii, aceasta fiind 

supusă mai multor provocări. Una dintre provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se 
diversifice pentru a răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. 
În acest context, activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce 
mai mare.  
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

LA EDUCAREA ELEVILOR 
 
 

Prof. înv. primar Vlăduţă Florica 
Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu”, Ploieşti 

 
 
Prin activitatea extracurriculară se înţelege segmentul de educaţie care asigură în mare parte 

transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii 
în practică. Acest lucru oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele 
teoretice acumulate. Totodată, duce spre crearea perspectivelor de educare armonioasă, 
multilaterală a elevului, fapt care dezvoltă şi formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi 
trecerea de la nivelul mediu de educaţie la performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, 
deci, la formarea personalităţii de succes. 

Activităţile extracurriculare contribuie în mare măsură la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 
elevilor, completând procesul de învăţare. 

Copiii participă cu însufleţire şi dăruire la aceste activităţi, atractive de altfel, iar imaginaţia, 
bucuria şi dragostea din sufletul lor conduc spre acţiuni frumoase, valoroase, cu impact direct 
asupra lor. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Mediul învăţării şcolare trebuie să fie suficient de stimulativ şi diversificat, spre a oferi fiecărui 
elev o motivaţie susţinută. De aceea, activităţile extraşcolare pe care le-am organizat  le-au permis 
elevilor să exploreze şi să folosească legăturile interdisciplinare şi transdisciplinare, instrumente 
intelectuale şi emoţional afective proprii unei educaţii integrale. 

Printre activităţile extracurriculare organizate cu elevii mei se numără: excursii, drumeţii, vizite, 
programe artistice susţinute de elevi, spectacole la teatru urmate de convorbiri asupra pieselor 
vizionate, parteneriate educaţionale cu alte instituţii. 

Excursiile au constituit în mare parte distracţie pentru copii. Prin intermediul lor, aceştia au 
învăţat să se distreze şi să se bucure de mediul natural, de frumuseţile peisajelor sau ale obiectivelor 
turistice, au învăţat să respecte natura şi să găsească frumosul chiar şi acolo unde mâna omului a 
adus urâtul, să ocrotească vieţuitoarele, să se orienteze, să găsească soluţii de rezolvare a unor 
situaţii noi, să aplice ceea ce au învăţat la activităţile şcolare. 

Printre vizitele întreprinse cu elevii, de un real succes s-a bucurat vizita la serele Administraţiei 
Domeniului Public şi Privat Ploieşti, unde aceştia au putut vedea plante diverse, de la flori 
parfumate la plante ornamentale şi arbuşti, observându-le în stadii diferite de dezvolatare. Au făcut 
legături cu orele de cunoaşterea mediului, ba mai mult, au participat efectiv la răsădirea de plante 
sau de butaşi. 

Serbările şi momentele artistice au scos în evidenţă valenţe şi trăsături caracteristice fiecărui 
elev, competenţe de comunicare, de relaţionare socială, de luare a deciziilor, de asumare a 
riscurilor, de adoptare a unor soluţii personale. Nu există un mod mai plăcut de a socializa, de a se 
desprinde de timiditate sau de inhibiţii decât în astfel de momente. Aşa, copiii îşi pot exterioriza 
anumite trăiri, sentimente, se pot identifica cu personaje sau eroi favorţti. 

Prin activităţile mai sus amintite, consider că am contribuit la dezvolatrea unor comportamente 
democratice la elevi, stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală, cât şi spiritul de întrajutorare 
şi solidaritate de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de  a acţiona şi rezolva probleme 
în mod responsabil. 
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În mai toate activităţile extraşcolare am beneficiat de sprijinul părinţilor elevilor. Unii dintre 
aceştia au fost prezenţi alături de copiii lor în excursii şi drumeţii. La serbări, spectacole şi 
concursuri ale elvilor, prezenţa parinţilor este susţinută. Ca urmare, creşte substanţial implicarea lor 
sistematică în viaţa şcolii, în interesul educării integrale şi integratoare a elevilor. 

Activităţile extracurriculare accentuează latura formativă a muncii didactice, oferind multiple 
posibilităţi de modelare a personalităţii, de accentuare a proceselor afective ale copiilor si dezvoltă 
capacitatea de evaluare şi reprezentare obiectivă asupra sinelui, odată cu creşterea stimei de sine 
pozitivă. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE                                             
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL                                                        

IMPORTANȚA ÎNVĂȚĂRII UNEI LIMBI STRĂINE 

 

Prof. Vlăsceanu Roxana 

 

Învățarea unei limbi de circulație unternațională este vitală în contextual actual. Cunioașterea 
unei limbi  insemna trecerea granițelor. Cunoașterea este cheia spre un viitor mai bun, spre o lume 
mai bună.  Limba engleză este cea mai importantă limbă din punct de vedere al comunicării, 
întrucât este cunoscută, cel puțin la un nivel de baza, de aproape o treime din populația globului (1,9 
miliarde de oameni). Este limba internațională de bază în comerț, afaceri, comunicații, aviație, 
divertisment, informatică, diplomație și în internet. În plus, este limba  maternă pentru aproximativ 
400 de milioane de oameni din Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Republica Irlanda, Australia 
si in Noua Zeelanda, și este utilizată ca a doua limbă în multe alte țări. Este cea mai predată limbă 
din lume, cunoașterea limbii engleze fiind o necesitate in multe sectoare și domenii de activitate.  

Nevoia unui limbaj internațional a devenit evidentă în momentul în care autorităţi în materie 
lingvistică din lumea întreagă au subliniat faptul că a traduce a devenit sinonim cu a cheltui; a 
cheltui nu numai uriaşe sume de bani, ci şi timp, fără a mai pune la socoteală greşelile frecvente 
care pot duce la neînţelegeri grave, toate datorate dificultăţilor de trecere dintr-o limbă în alta. De 
exemplu, un sondaj internaţional realizat de Comunitatea Europeanăîn 1987 a arătat că traducerea 
unui singur cuvânt din diversele sale documente se ridica la suma de 15 dolari americani, iar al unei 
pagini la 500 dolari americani, unul din trei funcţionari fiind ocupat cu traducerea documentelor sau 
discursurilor.  

Mai mult, sondajul a demonstrat dificultatea de a găsi specialişti de limbă capabili să traducă, de 
exemplu, din daneză în portugheză sau din daneză în greacă. S-au semnalat de asemenea erori 
precum în cazul tratatului din 1905 dintre Rusia şi Japonia, scris în franceză şi în engleză, în care 
cuvântul englezesc “control” (însemnând “a domina”, “a deţine puterea”) şi cel francez “controler” 
(însemnând “a inspecta”) au fost date drept sinonime. Se considera că aceasta a fost cauza principal 
a destrămării tratatului.  

Toate statisticile citate duc la concluzia că nu numărul vorbitorilor native ai unei anumite limbi 
face ca acea limbă să devină importantă pentru popoarele din lumea întreagă(supremaţia este 
deţinută în acest caz de limba chineză) ci modul încare limba este percepută ca utilă şi necesară în 
afara graniţelor sale originale. În cartea sa Story of English(1986, p. 2), McCrum compară 
extinderea limbii engleze în lume cu marea care înconjoară pământul din toate părţile.  

În concluzie, limba engleză poate fi numită în cel puţin trei feluri atunci când vorbim despre 
statutul ei ca limbă universal a rasei umane: world English (engleza mondială), termen folosit 
pentru prima oară în anii 1920 şi care se referă la orice mod de utilizare a ei şi la orice fel de 
utilizator: international English (engleza internaţională), termen care se referă atât la engleza de tip 
standard cât şi la engleza afacerilor - business English –folosită între vorbitorii nativi şi străini sau 
între vorbitorii de limbi diferite; global English (engleza globală), termen care este cel mai recent şi 
merge mână în mână cu globalizarea economică.  

Bibliografie: 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. pentru înv. preșc. Vodă Ionela – Veronica 
Grădinița „Dumbrava Minunată” 

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” – Toplița 
Jud. Harghita 

 
 
Educația extracurriculară este deosebit de importantă în formarea personalității copiilor. În 

grădiniță se continuă educația copilului începută în familie, iar actul educațional are rolul de a 
stimula și valorifica talentul, aptitudinile, de a sustine comunicarea, de a încuraja competiția și 
asumarea de responsabilități în vederea dezvoltării și formării unei personalități armonioase a 
copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă.  

Copiii, au nevoie, de activități de joc, de dans, de sport. De aceea, educatoarea trebuie să acorde 
toată atenția bunei organizări a timpului liber al copiilor din grădinițe, îmbinând armonios, munca și 
învățarea cu distracția și jocul.  

Prin activitățile extracurriculare desfășurate în grădinițe se urmărește completarea procesului 
didactic, organizarea rațională și plăcuta a timpului liber. O cerință foarte importantă vizând 
opțiunea pentru astfel de activitate este selecționarea din timp a suportului teoretic în funcție de 
interesele și dorințele copiilor și ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală. 

Activitătile extracurriculare organizate în grădinițe pot avea conținut cultural, artistic sau 
spiritual, conținut științific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc , 
de participare la viață și activitatea comunității locale.  

În cadrul activităților extracurriculare cu o deosebită influență formativă sunt incluse toate 
formele de activități care se realizează în afara programului propriuzis: plimbări, ieșiri în natură, 
excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între 
grădinițe, parteneriate școlare pe diferite teme, etc . 

În activitățile organizate în mijlocul naturii și al vietii sociale, preșcolarii se confruntă  cu 
realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. Ei  dobândesc o 
mare cantitate de informații privind munca și viața omului în diferite contexte își formează 
reprezentări simple despre structura și condțiile de viață ale unor plante și animale, despre legi 
obiective ale succesiunii anotimpurilor și frumuseților patriei. În cadrul  activităților în aer liber, 
preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste pentru natură. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui și pretui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului 
nostru. Atât activitățile turistice cât și cele de concurs contribuie la îmbogățirea și lărgirea 
vocabularului activ, a socializării, a diverselor conținuturi stimulative, astfel copiii pot reda cu mai 
multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților plastice și practice și de 
educarea limbajului, au mai multă inițiativă în cadrul jocurilor.   

Spectacolele, serbările, vizionările (teatrul de păpuși) constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în grădinițe, prin intermediul cărora copilul face cunoștință cu lumea minunată a 
artei. Această formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât și de spectator în fața 
unei surse inepuizabile de impresii puternice, precum și în faptul că se apelează în permanență la 
afectivitatea copilului.   

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe diferite 
dezvoltăm dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea și personalitatea lor suferind 
modificări pozitive.  
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Concursurile sportive vin ca și o completare a activităților de educație fizică, și ajută la 
dezvoltarea psiho-motrică  a copiilor, cei mici participând cu multă plăcere. 

În același timp nu trebuie neglijat rolul activităților extracurriculare în formarea caracterului 
colectiv care conduce la „sudarea legăturii” dintre cei mici, îi învață să trăiască în grup, să 
colaboreze, să accepte și să respecte părerile celorlalți.    
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Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational 

 
 

Prof. Inv. Primar: Voicila Daniela 
 
 
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem 
grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor 
activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă 
şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de 
abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi 
să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 
şi valoroase.Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi 
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui 
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa 
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
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ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 
extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această 
formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în 
faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de 
activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor, 
calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte 
persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de 
cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.      

Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii. 

In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 
axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot forma 
sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a 
excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, în 
cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile 
practice, în jocurile de creaţie.  

La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu 
mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, in 
acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să organizăm activităţi educative privind 
protejarea mediului inconjurator: curăţarea         
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ȘCOALA ALTFEL sau SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN – 

O SĂPTĂMÂNĂ BENEFICĂ 
 
 

Prof. Înv. Preșcolar Voicu Carmen 
Grădinița PP Albatros, Eforie Sud 

 
 
 
Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal cum este grădiniţa, ci şi prin 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare, activități însă organizate, atent planificate.  Acest lucru îşi 
propune şi programul de o săptămână „Școala altfel”.   

 
Scopul acestui program este implicarea tuturor preșcolarilor și a cadrelor didactice în activități 

care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale celor mici cu precădere, să pună în valoare 
talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul 
național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.   

 
În cadrul grădiniţei, activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, 

concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzeu, 
teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii, activități în care sunt implicați și 
părinții, etc. 

 
„Şcoala Altfel” este o combinaţie de “grădiniță” şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu copii. 

Deși pentru cei care nu au contact direct cu instituția de învățământ și cu copilul preșcolar, poate 
părea o joacă, această săptămână, reprezintă mult mai mult, deoarece, de data aceasta JOACA, 
presupune o planificare specifică, implicarea mai multor parteneri, resurse de timp, materiale și 
chiar financiare extra. Însă partea frumoasă a acestei experiențe, o constituie de fiecare data, ocazia 
educatoarei de a-i cunoaşte mai bine pe cei mici, de a întări relaţia cu aceştia și cu familia, în situații 
diverse. Se poate spune că toată perioada este de fapt o abordare transdisciplinară. Astfel, noi, 
cadrele didactice vom putea să le cunoaștem trăirile lor, motivele pentru care se implică în activitate 
și vom putea să corectăm acolo unde este nevoie. 

Copilul devine actorul activ în rolul principal al acţiunii: imaginează, construieşte, cercetează, 
creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur sau cu ajutor (din umbră), mijloacele din ceea ce i 
se oferă, originalitatea constând în aceea că nu preia modelul adultului. Deși poate se crede că la 
această vârstă, competiția se manifestă pueril, aceasta trece pe un plan secundar, prioritară devenind 
colaborarea, munca în echipă, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea 
tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Atenţia este îndreptată asupra procesului de elaborare 
împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinilor. Așadar, obiectivele programului 
sunt aproape aceleași, la orice nivel, din care derivă însă, cu siguranță, mult mai multe. 

 Autocunoaștere și cunoașterea grupului 
 Dezvoltarea abilităților de comunicare 
 Dezvoltarea spiritului de echipă 
 Stimularea creativității și dezvotarea unui mod de gândire creativ 

De asemenea, prin intermediul acestor activități se pot dezvolta şi explora anumite înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. Un punct forte al activităţilor cuprinse în această săptămână este 
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acela că antreneză copiii în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de 
clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de 
asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale, şi facilitarea integrării într-un mod mult mai 
plăcut.  

 
Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adoptă în educaţia tradiţională, indiferent dacă 

are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată sfera influenţelor 
formative exercitate asupra copilului. Din seria acestor activităţi fac parte: excursiile, piesele de 
teatru, spectacolele, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber, vizitele la muzeu sau 
Grădina Zoologică, etc.  

 
Copiii pot fi stimulaţi şi își pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 

vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie. Copii trebuie să fie 
îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă faţă de ideile noi, 
capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 
critica constructiv.  

 
Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 

să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

 
Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă și cultură. 
 

Ceea ce trebuie să ţinem cont, întotdeauna, este că obiectivele instructiv – educative să primeze, dar 
în acelaşi timp să reușim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  

IN PROCESUL EDUCATIONAL 
 
 

Prof. inv. primar, Voicu Gina 
Scoala Gimnaziala Nr. 2, Fundeni – Dobroesti, judetul Ilfov 

 
 
,,Un copil caruia i se formeaza gustul pentru muzica clasica buna, pentru literatura, istorie si 

arta, chiar si pentru stiinta este cel putin  partial vaccinat impotriva culturii consumeriste si a 
ispitelor ei.’’ Parintele  Serafim Rose  (1934 – 1982) 

 
Scoala este mediul in care fiecarui copil i se ofera posibilitatea de a-si imbogati cunostintele, de 

a se dezvolta, de a-si descoperi aptitudinile, capacitatile intelectuale, fizice si artististice. Acest 
mediu este asemenea unui izvor nesecat cu apa limpede, rece si proaspata intotdeauna, apa din care 
fiecare ,,trecator’’ sa se adape, sa-si ostoiasca setea si sa se racoreasca , pentru a –si putea continua 
calatoria.          

                                                                                                             
Alaturi de activitatile scolare, activitatile extrascolare ocupa un loc important in intregul demers 

al procesului instructiv – educativ. Dintre toate activitatile extrascolare,am ales sa vorbesc despre 
serbarea scolara. 

 
Serbarea scolara este o activitate nonformala, o abordare diferita a invatarii prin activitati cat 

mai placute, atractive si motivante. Serbarea scolara realizeaza o punte de legatura intre informatiile 
achizitionate si punerea lor in aplicatie. Ea completeaza formarea educationala si are un rol 
important in educarea moral – civica a copiilor, in dezvoltarea limbajului, in dezvoltarea 
cunostintelor… 

 
Functiile serbarii scolare sunt urmatoarele: 

‐ cognitiva si cultural – artistica; 
‐ moral – civica si de societate; 
‐ recreativa, distractiva si afectiva.  

Aceste functii exercitate in cadrul serbarilor scolare ,ofera copiilor sansa: de a se cunoaste pe ei 
insisi, de a-i cunoaste pe ceilalti, de a-si descoperi talentele ascunse, de a-si depasi temerile, fricile, 
timiditatea, de a-si dezvolta aptitudinile si capacitatile artistice. De asemenea, serbarea scolara 
faciliteaza formarea educatiei moral – civice a copilului si realizarea acesteia printr-un ansamblu de 
metode si procedee, dirijand constituirea constienta a personalitatii copilului.  

 
Serbarile scolare pot fi desfasurate cu urmatoarele ocazii: 

‐ Ziua Localitatii; 
‐ Ziua Nationala a Romaniei; 
‐ Serbarea de Craciun; 
‐ Serbarea de 8 Martie – Ziua Internationala a Femeii; 
‐ Serbarea cu ocazia Sarbatorilor Pascale; 
‐ Ziua Pamantului; 
‐ Ziua Europei; 
‐ Ziua Internationala a Copilului – 1 Iunie; 
‐ Serbare cu ocazia sfarsitului de an scolar ( Serbarea Abecedarului – clasa I ) s.a. 
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Tot in cadrul serbarilor scolare se pot promova valorile morale cum ar fi: cinstea, corectitudinea, 
respectul, sinceritatea, altruismul etc. Deasemenea, se pot promova valorile inestimabile ale porului 
roman: cantecul, jocul, traditiile, obiceiurile, mestesugurile traditionale. Istoria neamului romanesc 
poate fi cunoscuta intr-un mod mai placut de copii, prin intermediul dramatizarilor unor scenete 
importante,  ale evenimentelor istorice. Literatura romana, chiar si cea internationala pot fi aduse  in 
atentia copiiilor si nu numai, fiecare participant imbogatindu-si cunostintele si descoperind 
fumusetea creatiilor literare.  

Din cele mai vechi timpuri, omul a simtit nevoia de a celebra atunci cand a avut o izbanda, cand 
s-a simtit fericit, cand a dorit sa fie recunoscator cuiva si in alte situatii asemanatoare. Serbarea 
scolara vine in sprijinul cadrelor didactice, al partenerilor acestora- parintii si bineinteles in sprijinul 
copiilor. Acest sprijin este de fapt o bucurie, bucurie exprimata la unison. Cu ganduri bune, cu 
emotii, cu bucurie, cu nerabdare, cu entuziasm, cu lacrimi, cu zambete… asa incepe si se desfasoara 
o serbare scolara … si se termina cu nostalgie. In urma ei raman amintiri, poate si regrete… 

Serbarea scolara, un prilej de imbogatire spirituala, o modalitate de educare moral – civica, o 
reuniune a emotiilor, un spatiu al creativitatii, un univers al copilariei! 
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IMPORTANŢA EXCURSIEI ŞCOLARE 

 
 

Prof. pt. înv. pr. VOINEAG ELENA ADINA 
Prof. pt. înv. pr. STĂNESCU CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TELEGA, JUD. PRAHOVA 
 
 

Excursia reprezintă o formă de activitate extraşcolară care face posibil contactul nemijlocit cu 
lumea vie, oferind prilejul elevilor de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum 
se prezintă ele în stare naturală.  

Excursia şcolară ca metodă de învăţămant este folosită tot mai mult în toate tipurile de şcoli, 
pentru aproape toate obiectele de invăţămant. Cu ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoştinţe, 
se pot fixa şi sistematiza cunoştinţele dobandite la lecţii, se realizează aplicaţii practice, se pot 
verifica diferite cunoştinţe căpătate in şcoală sau în alte excursii sau vizite. 

Planul excursiei trebuie să fie elaborat în conformitate cu planurile calendaristice elaborate pe 
obiecte de învăţămant, în care se prevede folosirea excursiilor ca metoda de invăţămant: geografie, 
biologie, chimie, istorie etc. 

Excursia şi drumeţia cultivă dorinţa de a călători,de a cunoaşte, de a şti cat mai mult, de a 
caştiga prin propriile forţe cunoştinţe noi, de a se supune unui program de lucru în care activitatea 
intelectuală este împletită cu munca fizică. 

Profesorul are în excursie numeroase posibilităţi de a traduce în viaţă  sarcinile procesului 
instructiv-educativ. Datorită faptului că este poate mai apropiat de elev decat in şcoala, reuşeşte să-l 
cunoască mai bine în toate manifestările lui şi, ca atare, să poată realiza mai fructuos  sarcinile 
educaţiei morale. Excursia şi drumeţia mai contribuie intr-o largă măsură şi la educaţia estetică a 
elevilor, constituie un prilej de stimulare a creaţiei artistice, de cunoaştere a artei populare etc. 

 
CLASIFICAREA EXCURSIILOR 
 

Clasificarea excursiilor în funcţie de scopul urmărit are o mare importanţă, deoarece ne poate 
uşor conduce la metodele şi mai ales la direcţiile către care trebuie îndreptată această activitate. 

Clasificarea cea mai cuprinzătoare ar fi următoarea: excursii cu caracter instructiv-educativ, 
excursii cu caracter sportiv şi excursii cu caracter recreativ 

Clasificarea excursiilor după locul şi durata acestora se face în raport cu sediul şcolii. În funcţie 
de depărtarea de şcoală se deosebesc: excursii locale, excursii apropiate, regionale şi interregionale, 
excursii de lungă durată şi excursii peste hotare. Cu cat se măreşte depărtarea se măreşte şi durata 
excursiei. 

După sezonul în care se organizează excursiile pot fi: excursii de iarnă(lunile decembrie-
februarie), excursii de primăvară (lunile martie-mai), excursii de vară (lunile iunie-august) şi 
excursii de toamnă (lunile septembrie-noiembrie). 

După mijloacele de deplasare deosebim: excursii pe jos, cu bicicleta, cu trenul, cu mijloacele 
auto şi pe apă sau combinate. Excursiile pe jos poartă numele de drumeţie. 

 

ETAPELE ORGANIZĂRII EXCURSIEI 
 
1) Stabilirea tematicii; 
2) Alegerea locului ce va fi cercetat în excursie; 
3) Fixarea itinerariului şi a duratei; 
4) Cercetarea în prealabil a terenului respectiv de către profesor (mai ales dacă terenul nu este 

cunoscut); 
5) Pregătirea elevilor pentru excursie: 
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 Anunţarea obiectivelor excursiei; 
 Prelucrarea normelor de securitate; 
 Precizarea echipamentului şi obiectelor de uz personal; 
 Fixarea sarcinilor de colectare a materialelor, de prelucrare a acestora, păstrarea lui ; 
 Indicarea ustensilelor necesare; 
6) Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei; 
7) Valorificarea materialului biologic colectat: 

 Determinarea speciilor de plante\animale colectate; 
 Realizarea de ierbare; 
 Conservarea animalelor, realizarea de insectare; 
 Intocmirea unor albume de fotografii; 
 Realizarea unor portofolii. 

 
VALORIFICAREA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ A EXCURSIILOR ŞCOLARE 

 
Valorificarea instructiv-educativă poate fi făcută în timpul şi după desfăşurarea excursiei. In 

timpul desfăşurării, ea se face în primul rand prin numeroase aplicaţii care pot fi efectuate pe teren, 
prin observarea fenomenelor naturii, cunoştinţele fixandu-se astfel mai bine şi adancindu-se mai 
temeinic. Profesorul trebuie să-i îndrume pe elevi în aplicaţiile pe teren, să-i arate cum să observe, 
să-i dea la faţa locului explicaţiile de care are nevoie. 

Rolul profesorului este deosebit de mare şi după terminarea excursiei. El poate folosi materialul 
pentru propriile sale lecţii şi are totodată sarcina de a deprinde pe elevi să prelucreze acest material . 

Excursiile pot sprijini în mod efectiv lecţiile de curs, mai ales la unele discipline, cum sunt de 
exemplu geografia sau ştiinţele naturii.  

Lecţii cum sunt formele de relief, apele uscatului, ţărmul mării şi activitatea eroziunii marine, 
orientarea în natură, viaţa plantelor etc. dau o imagine  mult mai vie asupra problemelor, mărind 
totodată interesul elevilor. 

Pe de altă parte, lecţiile în natură, concretizate prin excursii, se pot desfăşura, în general, după 
aceleaşi metode ca şi o lecţie de curs. In excursii, ca şi în clasă, profesorul poate purta discuţii cu 
elevii, îi pot chestiona, le poate da să lucreze în mod independent. 

Mai mult chiar, dacă luăm în consideraţie momentele desfăşurării unei excursii, ele sunt, în 
general,aceleaşi ca şi ale unei lecţii.  

De exemplu, într-o excursie în orizontul local, cu tema bine stabilită, profesorul comunică 
elevilor scopul excursiei, apoi le prezintă la faţa locului conţinutul problemei, face fixarea 
materialului şi sistematizarea lui şi apoi le poate da şi o activitate pentru acasă în legătură cu cele 
văzute şi învăţate în excursie. 

O excursie temeinic organizată, cu o temă bine stabilită, deschide elevului posibilităţi variate  de 
observare şi cunoaştere; el capătă deprinderi practice utile, care-i pot servi apoi şi în viaţă, fără să 
mai vorbim de faptul că rămane cu puternice amintiri pe care nu le uită aşa de uşor. 

Tocmai din acest motiv o excursie şcolară se deosebeşte de una turistică. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 

 
 

Prof. Voineag Mariana 
 
 
 
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare cu rolul și 

locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. Activitățile extrașcolare se referă la acele 
activități realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, 
a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antreneză copiii în activităţi cât mai 
variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. Activităţile 
extracurriculare urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri 
ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de 
activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

Printre activitățile extrașcolare cele mai indicate pentru cei elevi se numără excursiile, 
drumețiile, vizionările de filme, piese de teatru sau spectacolele de operă comică, atelierele creative, 
şezătoarele, spectacolele în aer liber etc. Prin participarea la astfel de evenimente, îi ajutam pe copii 
să își dezvolte abilitățile de comunicare și socializare, de observație, de dezvoltare a culturii, 
memoriei și imaginației. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale–organizate selectiv –
constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

Datinile şi obiceiurile româneşti constituie o abordare multidisciplinară complexă, situată la 
intersectia mitologiei, etnologiei şi folclorului cu istoria. Pentru noi, românii, a vorbi de obiceiuri şi 
tradiţii astăzi, înseamnă a reflecta asupra vieţii spirituale şi morale a poporului şi de a încerca  
(re)considerarea sacraliăţii vieţii, naturii şi datinilor într-o lume modernă care a înaintat mult pe 
calea desacralizării.  

Există încă speranţe pentru realizarea acestui deziderat deoarece omul modern, „nu este 
niciodată complet desacralizat, şi avem toate motivele să ne îndoim ...chiar că o desacralizare totală 
este posibilă” (Mircea Eliade, Nostalgia originilor, Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 9).  

Noi, adultii, ne aducem aminte cu plăcere de zilele copilariei noastre, şi pentru că ne dorim din 
tot sufletul ca tot ce e frumos să nu moară, încercăm să reînviem în sufletele copiilor nostri dorinţa 
de a cunoaste trecutul, precum şi datinile şi obiceiurile. 

Considerăm, că orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii şi pentru 
a-l pregăti pentru integrarea lui în colectivitatea naţională, urmărim familiarizarea sa cu tradiţiile, cu 
evenimentele istorice, precum şi cu valorile spirituale ale localităţii natale şi ale ţării. 

Toate aceste activități extrașcolare îi oferă copilului şansa integrării într-o societate pusă în 
slujba progresului spiritual şi moral de care are atâta nevoie omenirea. Este foarte important să dăm 
o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor pe lânga dimensiunea educativă.  

Nefiind un proces rigid şi formalizat, activitea extrașcolară are farmecul flexibilităţii şi al 
alegerii libere cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii, învăţarea fiind un efect al 
implicării, şi nu un scop în sine al acesteia.   

În același timp este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să deprindă 
obiceiuri pozitive, care în timp să îl ajute să se descurce singur în orice situație. 
Indiferent care dintre activitățile extrașcolare pe care le alegeți acestea îl va ajuta pe copil să își facă 
prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el și să își dezvolte noi abilități.  

Totodată apartentența la un grup înseamnă, un grup care devine în scurt timp o familie. Alt 
element definitoriu este comunicarea. Barierele ridicate de timiditate, frică de vorbit în public, 
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greutăţile întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. Astfel sub marea 
umbrelă a comunicării, socializarea joacă un rol foarte important.  

Închei cu vorbele Mariei Montessori „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea 
lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”). 
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ROLUL ACTIVITAȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

Prof. înv. primar, VOȘTINAR MIHAELA FLORENTINA 
 

LICEUL TEORETIC PÎNCOTA, JUD. ARAD 
 
 
 
 
 „O parte a virtuții constă în învățătură,alta în exercițiu...trebuie de o parte să inveți,pe de alta să 

întărești prin practică ce ai învățat.’’ Seneca 
 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. Au cel mai larg caracter interdisciplinar, 
oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, 
deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor noastre. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor 
liber. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire. Potențialul larg al activităților extrașcolare este generator de căutări și soluții 
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostaea din sufletul 
copiilor. 

Serbările școlare au un caracter stimulator atât pentru micii artiști, cât și pentru părinții lor. Prin 
conținutul bogat al programului pe care îl cuprinde serbarea școlară valorifică varietatea, 
preocuparea intereselor și gusturilor școlarilor. Ea evaluează talentul, munca și priceperea 
colectivului clasei și transformă în plăcere și satisfacție străduințele acestuia. 

Perioada de pregătire a serbării, dorința sinceră de succes pot suda colectivul clasei, 
impulsionează în mod favorabil fiecare copil să trăiască acele momente. Consider că fiecare copil 
trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor artistice pentru a se simți parte integrantă, 
să știe că și datorită lui serbarea a avut succes. Cadrul didactic trăiește alături de elevi reușita 
serbării, contactul cu publicul trezește în sufletul copiilor dorința de a învinge timiditatea și a da tot 
ce are mai bun. 

E fascinant când pe scenă apar micii artiști, recitatori, cântăreți, dansatori, etc. Este cu adevărat 
extraordinar când ei reușesc să trezească în sufletul spectatorilor emoții, bucurii. Întregul lanț de 
activități desfășurate în școală și în afara ei, sub atenta supraveghere a cadrului didactic, contribuie 
la formarea și educarea copiilor, are implicații și în viața spirituală și culturală a comunității. 
Punerea în scenă a serbărilor aduce satisfacții atât micilor artiști, cât și spectatorilor, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 
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O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalității elevilor este 
excursia. Aceasta ajută la dezvolatrea intelectuală și fizică a copilului, la educarea lui cetățenească. 
Excursia este cea care îl relexează pe elev, îi prilejuiește însușirea unor experiențe sociale 
importante, dar și îmbogățirea orizontului cultural-științific. În realizarea unei excursii școlare,  
trebuie întocmită o documentație serioasă, fapt care nu trebuie să-i descurajeze pe dascăli în 
organizarea unor astfel de activități extrașcolare. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze ce au învățat în cadrul orelor de curs.  În 
stimularea creativității un rol important îl are și biblioteca școlară, care-l pune pe elev în contact cu 
cărți interesante și pe care el poate nu le are acasă. Concursurile de lectură pot contribui la 
dezvoltarea și îmbogățirea vocabularului elevilor, la stimularea elevilor spre activitatea de lectură.  

Activitățile extrașcolare bine pregătite sunt atractive pentru elevi la orice vârstă. Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de noi cunoștințe și priceperi. Elevilor li se dezvoltă 
simțul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se manifeste conform 
naturii sale. 

Participarea efectivă într-o activitate extrașcolară angajează atât elevii timizi, cât și pe cei 
temperamentali, dezvoltă spiritul de cooperare și fairplay-ul.  

Elevii se autodisciplinează prin faptul că îmbină utilul cu plăcutul, în același timp asumându-și 
și anumite responsabilități. Cadrul didactic are responsabilitatea să-i dirijeze bine pe elevi, să-i 
implice pe toți și să încerce să atingă obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viață. 
Renunțarea la realizarea efectivă a activităților extrașcolare înseamnă sărăcia vieții sufletești a 
copiilor, privarea lor de sentimente și emoții; deoarece acestea contribuie la formarea capacităților 
de comunicare ale elevilor, atenției, memoriei, gustului pentru frumos. 

Activitățile extrașcolare nu au un spectru al activităților impus, ele oferă o mare libertate de 
construție a învățării. Totul depinde de talentul cadrului didactic, de dăruirea sa în această meserie, 
de modul creator de abordare a acestor activități prin punerea în valoare a tuturor resurselor de care 
dispune clasa de elevi. 
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Educația extracurriculară prin activitățile sale constituie modalitatea neinstuționalizată de 

realizare a educației, realizându-se în afara procesului de învățământ, având un rol bine stabilit în 
formarea personalității copiilor și tinerilor. 

Prin activitățile extracurriculare se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. Un impact pozitiv al activităților extracurriculare îl 
are formarea și dezvoltarea personalității elevilor, inițierea, proiectarea și implementarea de 
programe și proiecte prin atragerea de fonduri extrabugetare. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 
tinerei generații în actul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, 
realizându-se astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.  

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 
spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 
Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cer timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte elevul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii lor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 
finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra elevilor. Rămâne cadrul larg al timpului 
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii pot avea un conţinut cultural, artistic, 
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Educația extracurriculară pentru cetățenie activă s-a remarcat ca un proces integrat ce are în 
vedere achiziţia de cunoştinţe, capacităţi, valori şi atitudini care îi transformă pe elevi în cetățeni 
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activi în comunitatea din care fac parte și crește gradul de participare la sistemul formal de educație. 
În cadrul acestor activități sunt definite concepte și intervenții în comunități care promovează 
învățarea pe tot parcursul vieții, menită să asigure o mai bună adaptare și integrare a tinerilor și 
adulților atât pe piața muncii cât și în contextul socio-economic în general. 

Totodată particularităţile specifice ale educației extracurriculare pentru cetățenie activă 
facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider 
de opinie, deci participant activ. 

Activităţile extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate în şcoală au ca obiectiv formarea 
continuă, învăţarea pe tot parcursul vieţii, comunicarea, toleranţa, accesul la cunoaştere, la valorile 
culturale, ştiinţifice, care să pună în valoare calităţile speciale ale dascălilor şi disponibilitatea 
acestora de a participa la formarea tinerei generaţii. 

Redefinirea permanentă a calităţii educaţionale şi eficientizarea procesului instruc-tiv-educativ 
sunt obiective pe care am dorit să le atingem în pregătirea elevilor creându-le astfel posibilitatea 
dezvoltării creativităţii în orice domeniu. 

 Mediul învăţării şcolare trebuie să fie suficient de stimulativ şi diversificat spre a oferi fiecărui 
elev o motivaţie susţinută. De aceea ,activităţile cu şcolarii trebuie organizate în aşa fel încât să 
permita elevilor să exploreze şi să folosească legăturile interdisciplinare, instrumentale, intelectuale 
şi emoţional afective, proprii unei educaţii integrale. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară 
trebuie să cuprindă masa de copii. 

Prin conţinut bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde,” serbarea  şcolară” 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. 

În cadrul colectivului meu de elevi am încercat tot timpul dezvoltarea unor abilităţi de lucru 
corespunzătoare diversităţilor de nevoi de învăţare la nivelul clasei.  

Copilul trebuie educat să respecte propriile valori culturale prin participarea la concursuri şi 
festivaluri. 

O altă activitate deosebit de plăcută este ”excursia”,care ajută la dezvoltarea intelectuală şi 
fizică a copilului, reprezentând finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a 
elevilor. 

În stimularea creativităţii, un rol deosobit îl constituie ”biblioteca şcolară”, care-l pune pe copil 
în contact cu cărţile pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi 
îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care elvii pot să le folosească oriunde. 

Aceste activităţi presupun o continuă perfecţionare a metodelor folosite, stimulând totodată 
iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a cadrului didactic implicat.                                     

Ca urmare, taxonomia de activităţi şi de arii de conţinut din şcoală nu sunt numai simple date 
obiective, ci oportunităţi de a valorifica, de a educa, şi de a determina învăţarea deschisă, peste tot şi 
pe parcursul vieţii în folosul civilizaţiei noastre. 

Prin astfel de activităţi putem contribui la dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 
democratice la elevi, stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală cât şi spiritul de întrajutorare 
şi solidaritate de grup, spiritul critic, capacitate de argumentare de a acţiona şi rezolva probleme în 
mod responsabil.          
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Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 
obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte 
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest 
sens.  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
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 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 
organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 
stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 
pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 
să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 
creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 
drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 
valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 
anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 
extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 
acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 
afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul 
său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Excursia didactică 

 
 

Prof. VUIA IONELA 
Grădiniţa P. P. Bocşa, Caraş-Severin 

 
 
Excursia didactică are un impact covârşitor asupra dezvoltării cognitive şi afective a copilului. 
 
Argumentele care dau valoare educativă acestui mijloc didactic sunt:  
 
 excursia stimulează curiozitatea şi spiritul de explorare al copiilor; 
 excursia facilitează adaptarea comportamentului copiilor la realitatea înconjurătoare; 
 acumulările se realizează mai firesc, datorită împletirii elementelor recreative, ludice cu cele 

educative; 
 copiii dobândesc reprezentări cu valoare de amintire chiar pentru toată viaţa. 

 
Excursia didactică este mijlocul prin care se asigură organizarea activităţii în mijlocul naturii şi 

al vieţii sociale şi, presupune confruntarea copiilor cu realitatea printr-o percepere activă, 
investigatoare, a unor zone geografice şi locuri istorice, prin acţiuni directe asupra obiectelor, 
fenomenelor în mediul înconjurător. 

Copiii examinează cu atenţie şi curiozitate, răspund la solicitarea de a efectua analize şi 
comparaţii pentru a determina caracteristicile esenţiale ale lucrurilor cu care vin în contact, de a 
observa spontan unele fenomene ale naturii în mişcarea şi dezvoltarea lor şi, ajutaţi, sesizează unele 
cauze care le determină. Astfel, ei dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, 
îţi formează reprezentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, 
despre frumuseţi şi bogăţii ale patriei, despre trecutul istoric al poporului român. 

Călătorind, deplasându-se în tumultul realităţii înconjurătoare, copilul beneficiază de trăirea 
unor experienţe de învăţare, a unor momente în care trebuie să ia decizii, să-şi adapteze reacţiile şi 
comportamentul la situaţiile şi condiţiile momentului respectiv. 

Experienţa ne permite să afirmăm că, organizând excursii didactice favorizăm formarea treptată 
a sentimentelor de respect şi dragoste pentru natură şi om, pentru munca şi realizările lui. Copilul 
care a învăţat să admire frumuseţea unei pajişti înflorite, să asculte cântecul păsărelelor, sunetul 
greierului sau al broaştelor, clipocitul unui izvoraş va deveni prietenul naturii si apoi, protectorul ei. 

Desfăşurarea activităţii într-un alt cadru decât cel obiţnuit, al sălii de grupă, asigură o mai mare 
coeziune a grupului, copiii descoperind ,,lumea,, împreună. O excursie îi pune pe copii în situaţia de 
a interacţiona, de a trăi experienţe comune. Socializarea determină legarea mai uşoară a prieteniilor, 
copiii devenind liberi şi independenţi, responsabili şi cu iniţiativă. 

 
Pentru realizarea unei excursii eficiente este nevoie să se parcurgă etapele: 
 

1. Pregătirea, documentarea, studierea traseului, organizarea, etc. 
2. Culegerea datelor şi cercetarea la faţa locului. 
3. Trierea, selecţia, prelucrarea şi valorificarea rezultatelor. 

 
Acţiunile turistice contribuie la îmbogăţirea conţinutului jocurilor şi al celorlalte forme de 

activităţi organizate în grădiniţă. astfel, în urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone 
ale ţării şi în natură, în mediul social, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate 
imaginea realităţii în cadrul activităţilor de desen şi modelaj; iar cu materialele culese îţi îmbogăţesc 
simţitor jocurile de creaţie şi activităţile practice.  
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Vizitele la muzee, expoziţii şi locuri istorice constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile 
culturale, folclorice şi istorice ale poporului român.  

 
În concluzie excursia didactică: 

 
 Asigură cunoaşterea activ-participativă a realităţii; 
 Permite adaptarea şi armonizarea reacţiilor copiilor la mediu; 
 Favorizează relaţionarea copiilor cu ceilalţi semeni: adulţi şi copii; 
 Copiii îţi construiesc o concepţie de sine pozitivă; 
 Copiii capătă iniţiativă şi învaţă să-şi asume responsabilităţi. 
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTACURRICULARE 

ASUPRA INDIVIDUALITĂȚII ELEVILOR 
 
 

Titiana Petruța Vulpeș,  
Liceul Teoretic Sebiș, Sebiș, Județul Arad 

 
 
Dezvoltarea individualității elevilor este preocuparea principală a profesorilor în scopul 

modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății 
actuale.  

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 
clasă, urmăresc extinderea şi aprofundarea  informaţiei, stârnesc interesul pentru diferite ramuri ale 
ştiinţei, atrag elevul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind 
la formarea caracterului acestuia. În acestă logică şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de 
activitate care, îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează „învață să învețe”, iar profesorul poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 
pregătească pentru societatea de mâine, pentru viață. 

Activitățile extracurriculare sunt foarte importante pentru elevi, ajută la formarea unei atitudini 
pozitive față de învățat, elevii au performanțe școlare mai ridicate, își formează abilități practice 
diversificate, dar și tactici bune de rezolvare a problemelor. Pe lângă acestea, activitățile 
extracurriculare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire și autoeficiență este 
superior. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale oferă elevilor prilejul de 
a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate 
de trecutul istoric local, național, ușurează formarea unor imagini despre acestea. Excursiile și 
taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre frumusețile țării, respectul 
pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

Un exemplu de activitate extracurriculară, care a provocat interesul  a fost excursia  „O zi în 
Dumbrava Sibiului” realizată de elevii Liceului Teoretic Sebiș. Principalele obiective turistice 
vizate au fost: Grădina Zoologică și Muzeul în aer liber „Astra”. Cu această ocazie elevii au aflat că 
acestă grădină zoologică, este cea mai veche din țară fiind înființată în anul 1929.  

Numărul mare de animale și specii de păsări adăpostite aici, informațiile primite de elevi de pe 
panourile de informare, despre viața animelelor din grădină, particularități ale traiului acestora în 
sălbăticie au contribuit în mod sigur la cultura generală a elevilor. In acest sens o remarcă făcută de 
o parte din elevi a fost că, datorită spațiilor generoase puse la dispoziție animalelor, a amenajării 
spațiilor în pantă, în pădure, acestea reușeau să se ferească de razele puternice ale soarelui, se 
puteau „ascunde” la umbră.  

De asemenea vizitarea Muzeului în aer liber „Astra” a făcut cunoscută elevilor, dorinţa 
românilor ardeleni de a-şi defini propria identitate etnoculturală, în conglomeratul etnic al Imperiul 
Austro-Ungar şi pe fondul emancipării culturale a tuturor popoarelor din centrul şi sud-estul 
Europei, având ca model muzeele deja constituite ale saşilor, ungurilor şi secuilor. 

Muzeul reprezintă în incinta sa ocupaţii, meşteşuguri şi “instalaţii tehnice populare” de pe întreg 
teritoriul ţării, grupate pe diversitatea proceselor tradiţionale, pe genuri şi tipologii. Specialiștii 
muzeului au efectuat expediții pentru depistarea în teren a monumentelor etnografice cu valoare 
documentar-istorică sau tehnică ce au fost transferate în Dumbrava Sibiului. S-au identificat: 
joagărul din Gura Râului (Sibiu), moara din Dăbâca (Hunedoara), uleiniţa de la Orăştioara 
(Hunedoara) şi piua din Rod (Sibiu), moara plutitoare din Lucăceşti, piua cu teasc de la Orăştioara, 
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joagărul hidraulic de la Gura Râului, piua de la Tălmăcel, moara de mână de la Bumbuieşti, teascul 
cu berbeci de la Racoviţa, podul plutitor de la Porceşti (Turnul Roşu).  

Vizitarea muzeului „Astra” a arătat elevilor cum au trăit înaintașii noștri, modul de organizare al 
familiei, cum au evoluat diferitele tehnici de lucru...căci cine nu cunoaște trecutul, nu are viitor. 

In cadrul activităților de tip excursii, drumeții elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot 
cunoaște realizările semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit 
și au creat opere de artă. De asemenea, ei își pot dezvolta afecțiunea față de natură, față de animale 
și plante. Elevii sunt foarte receptivi la tot ce li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuși să 
acționeze în acest sens. 

În consecință, activitățile extracurriculare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a individualității elevilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și 
mai accesibili  sufletelor acestora. 

 
 
Bibliografie: 
 
(Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 ) 
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ROLUL EXCURSIEI ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
 

Prof. ZAHA PAULA 
Şcoala Gimnazială Nr. 11, Structura 

Școala Gimnazială „Ion Bogdan”, Oradea 
 
 
„O omenire ruptă de natură reprezintă o imposibilitate şi un nonsens, întrucât nu ar putea 

supraviețui.” (Silviu Negruţ - „Un singur Pământ”) 
 
Drumeţiile şi excursiile oferă prilejul de a observa elementele naturii în condiţiile lor obişnuite 

de existenţă. Ele contribuie la formarea unor reprezentări clare, precise, deoarece se sprijină pe un 
conţinut concret, intuitv, care intensifică interesul de cunoaştere al copiilor. Copiii dobândesc o 
mare cantitate de informaţii despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre 
legile obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre intervenţia pozitivă a omului în natură, 
formându-li-se treptat şi sentimente de dragoste şi respect pentru natură ca şi pentru om şi 
realizările sale. Natura este un mediu stimulativ care determină copilul să sesizeze mirosuri, culori, 
foşnetul frunzelor, adierea vântului, umiditatea sau răcoarea. 

Punerea în contact cu natura vie îi face pe copii să înveţe că florile rupte, scrijelirea sau ruperea 
copacilor, aprinderea focurilor la întâmplare şi nesupravegherea acoestora, devastarea de către 
turişti a locurilor de parcare sunt fapte care pot duce la distrugerea mediului în care trăim şi pe care 
avem datoria să-l protejăm atât pentru noi cât şi pentru generaţiile viitoare. 

Excursiile constituie pentru copii un prilej de relaxare, de comunicare cu natura, iar pentru 
învăţători o oportunitate de a realiza o activitate inter şi transdisciplinară foarte atractivă cu impact 
educativ maxim. 

Cu fiecare generație de elevi am organizat excursii  de una sau două zile, în funcție de vârsta 
copiilor: pe distanțe mai scurte cu elevii mai mici și pe distanțe mai mari cu elevii de clasa a IV-a. 
Una dintre excursii a avut itinerariul: Oradea-Ciucea-Cluj-Napoca. Scopul acestei excursii a 
constat în vizitarea Muzeului Memorial „Octavian Goga” de la Ciucea şi a Grădinii Botanice 
„Alexandru Borza” din Cluj-Napoca. 

Elevii au aflat cu această ocazie că domeniul de la Ciucea a fost cumpărat de Octavian Goga în 
anul 1920 de la văduva poetului maghiar Ady Endre. Astăzi, complexul muzeal cuprinde castelul, 
devenit muzeu memorial, Casa Ady Endre, construită în stil ţărănesc, o bisericuţă din lemn adusă 
din satul  Gălpâia (Sălaj) şi Mausoleul. 

În incinta muzeului, vizitatorii pot admira obiecte de artă de o deosebită valoare: un goblen 
francez din secolul al XVI-lea, picturi semnate de Nicolae Grigorescu, Theodor Pallady şi Nicolae 
Dărăscu sau un scrin care a aparţinut lui Avram Iancu. Alături de acestea se mai găsesc 
corespondenţa şi manuscrisele aparţinând poetului, publicistului şi omului politic Octavian Goga 
(1881-1938). 

O impresie deosebită le-a lăsat copiilor şi Grădina Botanică “Alexandru Borza” din Cluj-
Napoca. Grădina a fost înfiinţată în anul 1920 de către profesorul Alexandru Borza. Are o 
suprafaţă de 14 hectare, este împărţită în mai multe sectoare, fiecare cu specificul său. În incinta 
Grădinii Botanice este situat Institutul Botanic cu colectivul de botanică al Facultăţii de Biologie şi 
Geologie, Muzeul Botanic cu 6900 piese divers colorate şi Herbarul Universităţii care adăposteşte 
635 000  coli de herbar cu plante provenite din toate florele globului. 

Grădina Botanică din Cluj-Napoca slujeşte învăţământul botanic superior, este un laborator de 
cercetare a vieţii plantelor, de ocrotire a plantelor rare şi a ecosistemelor naturale. În acelaşi timp, 
are nobila misiune de educare şi sensibilizare a populaţiei în spiritul respectului şi dragostei faţă de 
natură. 

2498



O altă excursie organizată a fost pe ruta Oradea-Tinca-Moneasa. Scopul excursiei a fost de a 
vizita Baile Tinca şi staţiunea Moneasa. Copiii s-au simţit foarte bine şi în această excursie. Am 
vizitat Băile de la Tinca, au aflat despre însemnătatea apei în vindecare diferitelor boli, au stat de 
vorbă cu câţiva turişti care erau la tratament în staţiune şi, bineînţeles, s-au jucat în aer liber. 

Al doilea important punct de oprire a fost staţiunea Moneasa, supranumită „Perla Munţilor 
Apuseni”. Staţiunea se bucură de un climat destul de blând, extrem de favorabil curelor balneare. 
Apele termale constituie zestrea de aur a staţiunii şi asigură, prin ele însele, profilul ei de 
tratament. 

Observaţiile făcute cu prilejul acestor excursii se pot valorifica prin povestirea unor întâmplări 
deosebite din timpul acestor activităţi, realizarea unor desene, colaje sau postere ce au caracter 
ecologic, modelarea unor plante, animale, colecţionarea de frunze pentru ierbare, colecţionarea de 
seminţe sau pietre. 

Copiii au găsit multe soluţii pentru refolosirea deşeurilor, materializate în anumite produse care 
şi-au găsit utitilatea: ornamente din ambalaje şi deşeuri textile, aranjamente florale, colaje, 
mărţişoare, vaze din recipiente din plastic, confecţionarea unor jucării cu materiale din natură. 

Copiii merg cu plăcere în excursii să admire frumuseţile naturii, să o protejeze, să înveţe din 
tainele ei, să se relaxeze şi, nu în ultimul rând, să se joace. 
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FORMAŢIILE ARTISTICE – 

MODALITATE DE DEZVOLTARE A PERSONALITĂŢII ELEVULUI 
 
 

Învăţătoare Zaharia Floarea 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia, Jud. Suceava 

 
 
Şcoala are nobila menire de a realiza la elevi performanţe ale gîndirii, care să se exprime prin 

supleţe,independenţă şi creativitate.  
O cale simplă,dar sigură, de cultivare prin artă a sensibilităţii estetice şi morale o reprezintă 

activităţile extraşcolare. 
După aprecierea specialiştilor, sentimentele înalte se dezvoltă paralel cu intelectul şi sunt 

rezultatul activităţii intelectuale. Sentimentele constituie o sursă de energie, un resort al voinţei, 
motive afective puternice de acţiune sau inacţiune. Cu eleviii se comunică mult mai bine plenar,iar 
impresiile din această perioadă se încrustează adânc în amintirea şi în bagajul de date al acestora. 

Explozia de informaţii şi nevoia de progres a determinat orientarea învăţământului către 
discipline tehnice, ştiinţifice, realiste. Dar a instrui fără a educa artistic înseamnă a face un lucru 
incomplet.De aceea rolul activităţilor extraşcolare este foarte important. Promovarea talentelor, a 
pasiunilor şi preocupările elevilor prin organizarea de formaţii artistice şi participarea la diferite 
manifestări culturale este unul din obiectivele importante ale activităţilor extraşcolare. 

George Breazul afirma „Orice om de cultură este de altfel pătruns de înrâuirea pe care o poate 
avea muzica în educaţie, mai ales la vârsta şcolărească, a copilăriei şi a adolescenţei, decisivă în 
închegarea decisivă a caracterelor.” 

În muzică ritmurile şi modurile variază, unele liniştesc sufletul, altele îl zguduie, rezultând 
faptul că muzica are o valoare morală deosebită. 

Copiii care fac parte dintr-o formaţie artistică sau evoluează ca solişti, sunt beneficiarii unei 
dicţii clare, a unei vorbiri nuanţate şi frazate corect, au faţa mai expresivă şi scrierea mai corectă. 
Aceştia au auzul dezvoltat, sesizează uşor, după auz, elementele de ritm, rimă, despărţirea în silabe, 
scrierea diftongilor şi triftongilor. 

Totodată, aceeaşi elevi au în vorbire o paletă expresivă mult mai bogată şi mai nuanţată, sunt 
mai sociabili şi mai generoşi ca urmare a unei munci colective, sunt mai afectuoşi şi mai 
disciplinaţi, au gustul pentru frumos mai dezvoltat, au încredere în oameni şi în capacitatea lor 
personală. 

Arta educă şi dezvoltă o serie de procese psiho-intelectuale, priceperi şi deprinderi cum ar fi : 
gândirea logică, memoria,atenţia distributivă, afectivitatea, voinţa, imaginaţia, creativitatea,spiritul 
de ordine şi disciplină, punctualitatea. 

Activităţile extraşcolare, prin specificul lor complex contribuie la dezvoltarea acestor calităţi 
intelectuale. 

Dragostea copiilor pentru muzică,dorinţa de a face parte dintr-o formaţie artistică este un lucru 
firesc şi  este strâns legată de latura afectivă a psihicului uman şi de predispoziţiile lor naturale.  

Cântecul popular imprimă copilului valori morale nebănuite: afectivitate, dragoste faţă de 
frumuseţile naturii, de satul şi graiul popular. Mireasma cîntecului popular dezvoltă simţul melodic, 
auzul muzical, memoria,gândirea şi receptivitatea muzicală. 

Formaţiile de dansuri populare sunt foarte atractive pentru elevi, fiind cele mai îndrăgite 
categorii ale folclorului. Creaţiile folclorice trezesc în copil sentimente de dragoste şi admiraşie faţă 
de poporul român. Folclorul românesc nu este numai o expresie a înţelepciunii şi trăirilor sufleteşti, 
a firii paşnice şi deschise a românului, ci şi un mesaj al umanismului şi vigorii sale spirituale spre 
universalitate. Folclorul ne reprezintă valori autentice ale simţirii poporului, care trebuie cunoscute 
şi preţuite ca o ladă de zestre lăsată de strămoşi. El este oglinda vie a existenţei de secole a unui 
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popor cu vădite înclinaţii artistice. Folclorul stă la baza creaţiei de factură cultă şi ne reprezintă cu 
cinste în cultura vechilor popoare europene. 

Formaţiile artistive, o componentă a activităţilor extraşcolare, se adresează sensibilităţii omului, 
dînd naştere unor puternice sentimente estetice care sprijină dezvoltarea intelectuală şi ridică 
mobilurile activităţii umane pe o treaptă superioară. Ele constituie limbajul universal care uneşte 
toate popoarele, indiferent de graiul pe care-l vorbesc. 

Activităţile artistice îmbogăţesc viaţa psihică şi contribuie la desăvârşirea personalităţii, prin 
antrenarea în trăirile estetico - artistice a întregii fiinţe umane. 

„Când arta va deveni un bun comun ca lumina soarelui, atunci vom fi făcut încă un pas şi poate 
cel mai temeinic, spre adevărata civilizaţie” (Nicolae Tonitza) 
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Teatrul-activitate extracurriculară 

 
 

Profesor în învățământ preșcolar: Zamfir Diana 
G. P. N. nr. 1 Poduri 

Școala Gimnazială ,,General Nicolae Șova” Poduri 
 
 
 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 
formativ, educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate.  

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane. Astfel, fără a nega 
importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară îşi 
are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.  

Educaţia de dincolo de procesul de învăţământ apare sub două aspecte: educaţie informală, 
reprezentând influenţele incidentate ale mediului social transmise prin situaţiile vieţii de zi cu zi şi 
educaţia nonformală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii 
cu caracter educativ.  

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au un conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific etc. sau sunt simple activităţi de joc şi de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 
locale.  

Spectacolele de teatru, ca şi activităţi extracurriculare, le formează copiilor o extraordinară 
capacitate de percepere, înţelegere, observare, perseverare şi explorare a simţului abstractizării.  

Fie că se rezumă doar la vizionarea de spectacole la teatru, fie că îi au ca şi protagonişti pe 
preşcolari, scenetele de teatru susţin achiziţionarea unor noţiuni de socializare, dar mai ales, ajută 
preşcolarii să conştientizeze propria capacitate de a acţiona asupra realului. Prin participarea la un 
spectacol de teatru, prin interpretarea unui rol, copilul îşi surprinde părinţii, educatoarea, dar, mai 
ales, pe sine însuşi.  

Astfel, el se poate juca, dar nu aşa cum fac adulţii, ci într-un univers adaptat la capacităţile sale 
de înţelegere şi memorare. Înclinaţia copiilor de a da viaţă obiectelor împrumutându-le intenţii sau 
de a-şi atribui roluri, oferă un vast teren de acţiune pentru dezvoltarea imaginaţiei şi a intelectului, 
fiind totodată şi o plăcere care facilitează deschiderea către societate şi o motivaţie care permite 
maturizarea afectivă. Prin urmare, copilul va căpăta astfel stăpânirea de sine, necesară în procesul 
de construcţie a personalităţii, iar spectacolele de teatru devin pentru copii o formă veritabilă de 
educaţie.  

Jocul de-a teatrul îi ajută să se deprindă cu spaţiul şi spaţiile, cunoaşterea propriului corp, 
exerciţiul imaginaţiei, capacitatea de se asculta pe sine şi pe ceilalţi, rigoarea, sensibilitatea, 
modestia, asumarea riscului.  

Punând mai mare accent pe cunoştinţe decât pe nevoile emoţionale, se creează o prăpastie între 
corp şi spirit. Sensibilitatea este abandonată, procesul instructiv-educativ derulându-se în 
detrimentul acesteia.  

Rolul nostru este, prin urmare, acela de a regăsi această sensibilitate naturală, apoi de a o ghida 
şi, în final, de a o cizela. Participând la scenete de teatru, copiii socializează, îşi stimulează 
inteligenţa şi creativitatea.  

Teatrul educă prin oferirea unui câmp de acţiune şi de afirmare a personalităţii, iar copilul are 
satisfacţia exprimării conduitelor achiziţionate şi a vieţii social- afective. Scenetele de teatru au un 
rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral, estetic, volitiv, 
fiind totodată un mijloc de socializare a preşcolarilor.  

2502



Programele distractive, serbările, şezătorile sunt activităţi care răspund unei duble necesităţi 
psiho-pedagogice: de a asigura odihnă activă copiilor şi de a exersa capacităţi psiho-fizice ale 
acestora. Ele continuă, aprofundează şi valorifică activităţile de învăţare dirijată sau la alegere. 
valoarea scenetelor rezidă între îmbinarea dintre formativ şi informativ, util şi plăcut în conţinutul 
educativ al acestora. Scenetele de teatru influenţează dezvoltarea copilului din punctul de vedere al 
educaţiei intelectuale, morale, estetice, fizice: 

 
  
Bibliografie:  
 
1. Valeria Cincă, 2008, Haideţi la serbare, Editura Caba Educaţional Mihaela Preda, 2009 
2. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: ZAMFIR NICOLETA-MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE DIBOȘ”, COMUNA MĂNEȘTI 

 
 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 
cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, 
elevii învață mult pentru a avea rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește 
formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Să 
presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate exprima liber, este 
emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, să participe la 
diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor cu un potențial 
crescut față de învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, prin urmare 
sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și conștienți de 
lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să 
să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul 
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 
sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 
extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 
afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută 
să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 
dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 
de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 
contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 
comportamental, emoțional. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii pot fi implicați, în funcție de 
interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 
asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

 
Participarea la dezbateri sau discuții de grup 
Atât elevii cât și părinții acestora pot fi invitați să participe la activități care implică lectura, 

dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să achiziționeze deprinderi în comunicare. 
 

Participarea la dansuri sau la canto 
Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de acest 

gen. Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete 
încredere în ei înșiși. 
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Participarea la concursuri de cultură generală 
Sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de lucruri care pot să nu le fie clare. Cu ajutorul 

acestor concursuri, ei pot acumula informații pe care nu le aveau înainte. 
 
Participarea la jocuri și sportul 
Studiul este important, dar la fel este și „jocul”. Sportul este necesar în dezvoltarea corpului și a 

minții, mai mult, el învață individul ce înseamnă spiritul de echipă, corectitudinea și toleranța. 
 
Participarea la diverse campanii de conștientizare 
Elevii trebuie să participe de asemenea la diferite activități care militează pentru sănătate, 

protejarea mediului etc., astfel încât ei să devină activi în problemele societații actuale. 
 
Participarea la evenimente comunitare 
Elevii  trebuie de asemenea să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe cum 

să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident etc), 
întregul proces și tehnicile folosite. 

  
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe 

tineri  în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi 
pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

 
  
Bibliografie: 
 
1. IONESCU, M.; CHIŞ, V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire 

2505



 
ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  

IN PROCESUL EDUCATIONAL 
 
 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, GORBANESTI 
PROFESOR: ZAMFIRACHE CATALINA-GINA 

 
 
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 
Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara 
activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor 
obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se 
desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 
individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim 
la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor 
nostri in niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de 
toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza 
o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al 
vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele, 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor 
turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si 
realizarile sale.  

In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le 
culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta 
toamna, frunzele ruginii, stolurile de pasari care se pregateau de plecare, frumusetea deosebita a 
acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici, creandu-le emotii estetice. La varsta prescolara, 
copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa 
actioneze in acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in acord cu particularitatile 
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de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind protejarea mediului 
inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 
de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin 
care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, 
valoarea ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, 
precum si in faptul ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui 
de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor 
actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor 
aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, 
poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca 
arta filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea 
emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au 
o influenta pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 
pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 
de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 
în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 
gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 
pozitiv. 
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Valențe formative ale excursiilor școlare 

 
 

Zanfira Pușcaș 
Prof. Învățământ Primar 

Școala Gimanzială Nr. 1 Marca 
 

 

Excursiile și drumețiile organizate pentru a cunoaște împrejurimile, contribuie la formarea unor 
priceperi și deprinderi practice necesare în viață și la dezvoltarea sentimentelor de dragoste și 
admirație față de locurile natale. 

În cadrul activităților extraşcolare un loc din ce în ce mai însemnat îl au excursiile și drumeţiile, 
deoarece exercită o influneță formativ-educativă variată și multiplă asupra elevilor. În afară de 
lecţia ţinută în clasă, învăţământul geografiei dispune şi de alte două posibilităţi de amplificare şi 
aprofundare a cunoaşterii naturii, precum ar fi drumeţiile şi excursiilșcolare.  

Drumeţia se desfăşoară în spaţiul geografic apropiat de şcoală, în mediul natal cunoscut parţial 
de copii. Când vrem să aprofundăm a temă de geografie, ca de exemplu “Punctele cardinale”, 
“Orientarea în natură”, “Formele de relief”, organizăm o vizită într-un loc adecvat, cunoscut şi 
studiat de învăţător mai înainte, şi alegem o zi frumoasă pentru efectuarea vizitei în natură.  

Excursia ne oferă posibilităţi de cunoaştere a spaţiului parcurs în integralitatea lui. Ea are un 
caracter de studiu geografic, istoric, literar, etnografic, întrucât îi punem pe elevi în situaţia de a 
studia diversitatea spaţiului geografic şi intervenţia activă a omului în acest spaţiu.  

Ca atare posibilităţile de studiu oferite de excursie sunt mult mai mari întrucât conduc la 
descoperirea de cunoştinţe din domeniul geografiei, literaturii (muzee, casele memoriale), istorie 
(cetăţi, locuri istorice), artei (muzee, monumente, artă arhitectonică), botanică (flora şi fauna 
specifică unor regiuni). 

Drumeţiile şi excursiile de scurtă durată (de la 2-3 ore, până la o zi) se desfăşoară în cadrul 
orizontului local şi îşi aduc o contribuţie însemnată la cunoaşterea şi îndrăgirea acestora. Prin 
orizont local înţelegem mediul apropiat în cadrul căruia elevul face cunoştinţă directă cu natura şi 
viaţa.  

Astfel de activităţi am organizat în “Săptămâna Școala Aștfel” în perioada 17 – 21 decembrie 
2018. În data de 19 decembrie 2018, am organizat o călătorie cu “Trenul lui Moș Crăciun” pâna la 
orașul Marghita, Jud Bihor. 
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Cunoaşterea temeinică şi multilaterală a mediului înconjurător, apropiat are mare importanţă 
pentru formarea primelor noţiuni despre natură şi societate, îmbogăţind treptat conţinutul lor prin 
studiu, experienţă şi prin contactul direct cu el. Acest gen de activități ajută la însuşirea de către 
elevi a unor noţiuni cuprinzătoare, clare şi precise despre mediul înconjurător, determină 
dezvoltarea sentimentelor de dragoste faţă de locurile natale şi contribuie la formarea unor priceperi 
şi deprinderi practice necesare în viaţă.  

Pentru şcolarii mici cunoaşterea orizontului local unde îşi trăiesc copilăria, reprezintă temelia 
însuşirii cunoştinţelor geografice, biologice, arhitecturale, istorice, folclorice şi literare, constituind 
izvorul nesecat de impresii care favorizează dezvoltarea sentimentelor ecologice, patriotice, 
culturale etc.  

Ţinutul natal este pentru copil imaginea concretă a patriei redusă la dimensiuni accesibile: 
“Patria e casa noastră/ Şi grădina şi livada”, unde vede şi intuieşte toate simţurile, munca şi 
preocupările oamenilor din trecut şi prezent, pentru a-şi face viaţa mai uşoară şi mai fericită.  

Am constatat că în urma unei drumeţii sau a unei excursii reuşite, elevii câştigă mai mult decât 
în cea mai reuşită lecţie ţinută în clasă. Pe lângă jocurile organizate, cântecele care ne-au însoţit în 
tot timpul excursiilor, au făcut să ne simţim foarte bine. În alte drumeţii organizate cu ocazia “Zilei 
Educației” din 5 octombrie, am ieșit la Valea Mare, în împrejurimile satului am colindat dealurile şi 
pădurea din apropiere, am ocrotit natura, am căutat să nu-i strivim nimic din ce are ea mai frumos, 
făcând să creştem copii buni, adevăraţi ocrotitori şi apătători ai plantelor şi animalelor, buni 
ecologişti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În plimbările şi drumeţiile noastre i-am întâlnit şi pe unii părinţi la locurile de muncă. Le-am 
văzut preocupările şi am admirat munca plină de pasiune. I-am văzut la munca câmpului şi prin 
discuţii adecvate am scos în evidenţă faptul că, pentru a avea pe masă pâinea şi cele necesare 
traiului zilnic, părinţii trudesc pe frig, ploaie, ori soare dogoritor, iar copiii trebuie să îi ajute fiecare 
după puterile lui. Pe unii părinţi i-am găsit păstorind turma de oi pe dealurile din împrejurimi. 

 Am discutat despre această îndeletnicire, am arătat vechimea pe aceste locuri și am prezentat 
foloasele pe care ni le aduce oieritul. Pe alţi părinţi i-am găsit scoţând piatră sau nisip din carierele 
din apropiere. Am discutat despre munca grea a părinţilor pentru a construi case frumoase şi 
spaţioase pentru copiii lor, ajungând la concluzia că pentru tot ceea ce fac ei, părinţii, trebuie să-i 
iubim, să-i preţuim, să-i ajutăm şi să-i respectăm.  

Cu această ocazie am încercat să dezvoltăm elevilor anumite concepte ecologice. Astfel, am 
urmărit atingerea unui nivel de conştiinţă şi atenţie faţă de mediu şi problemele sale, dezvoltarea 
capacităţii de a observa şi alege stimulii, prelucrarea, perfecţionarea şi extinderea percepţiilor nou 
formate, legate de mediu şi folosirea acestor noi calităţi în diferite situaţii. Elevii au înţeles astfel 
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modul de funcţionare, de apariţie a problemelor legate de mediu şi rezolvarea acestor probleme 
participând la acţiuni de: plantarea florilor în ghivece, îngrijire a spaţiilor verzi, a curţii şcolii, a 
spaţiului din împrejurul locuinţelor, a malurilor văii ce străbate satul Marca etc. Ei şi-au însuşit un 
set de valori şi au manifestat grijă pentru mediu, formându-şi o motivaţie şi o dorinţă pentru a 
participa la acţiuni menite să îmbunătăţească starea mediului.  

De asemenea, şcolarii au fost sprijiniţi pentru a-şi forma şi dezvolta abilităţi necesare 
identificării şi investigării problemelor de mediu şi în scopul participării lor la rezolvarea acestor 
probleme. Şi nu în ultimul rând, au fost ajutaţi să-şi însuşească capacitatea de a folosi cunoştinţele şi 
abilităţile căpătate, în luarea unor decizii bine gândite, pozitive pentru rezolvarea problemelor de 
mediu.  

Pentru a putea realiza obiectivele educaţionale propuse, am avut în vedere: respectarea 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor, gradul de pregătire instructiv-educativă, 
rezultatele obţinute la învăţătură şi purtare, stilul intelectual de lucru, raportul dintre elevi şi 
învăţători, cât şi gradul realizării unităţii de acţiune a tuturor factorilor educaţionali.  
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Formarea personalității elevilor prin activitățile extrașcolare 

 

Prof. ZĂBAVA IONELA,                                                              
Școala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Jos 

 
Educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. Invăţământul are misiunea de  a-i forma 
pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară.  

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate.    

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ.    

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia 
au performanțe școlare mai ridicate, de asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi 
explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor.  

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 
la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. Un punct  forte al activităţilor extraşcolare 
este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de 
clasica metodă de predare-învăţare.  

O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor 
aptitudini speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Din seria activităţilor extraşcolare 
amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, 
şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin 
vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 
unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare.  

Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv.  

Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate 
să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, 
curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. 
Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 
impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare.  

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 
pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor 
personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se oferă 
elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
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Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 
2007.;  
2. Ionescu M., Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 
şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
3. Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 
 

Profesor învăţământ primar: Zăpârţan Petronela-Jeny 
Şcoala Gimnazială Asău, com. Asău, jud. Bacău 

 
 
“Să nu-i educăm pe copiii nostri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor.  În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Educaţia extracurrriculară  îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor 
nostri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.              

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Exemple de activităţi extraşcolare 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
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inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Serbările şi festivităţile - marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 
vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea au un rol de motivare, mai 
puţin semnificativ.  

Concursurile şcolare - sunt o metodă extraşcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite 
arii curriculare având, în acelaşi timp, o importanţă majoră şi în orientarea profesională a elevilor, 
făcându-le cunoscute toate posibilităţile pe care aceştia le au. 

Alte activităţi - pot fi alese de către copii, luând parte în timpul lor liber. De obicei acestea sunt 
alese ca un hobby personal, sau chiar cu scopul de a-şi aprofunda cunoştinţele într-un domeniu 
anume. 

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare 
a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi 
să fie creativ. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  Elevii sunt 
atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii 
critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, 
comunicarea interculturală etc. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea de cunoastere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească 
singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.    
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA GRADINIȚĂ 

 
 

Prof. Zegheanu Irina 
Grădinița cu P. P. Nr. 8 Tg-Jiu, Gorj 

 
 
Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 

preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor.  

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 
necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 
activitatea comunităţii locale. 

Aceste activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar 
unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter 
ocazional şi iau forme foarte variate: sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă 
colegi din toată grădiniţa; aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi 
acum sunt la şcoala primară; vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi; vizitarea 
centrului de plasament;  excursii; plimbări în parc; vizită la diferite muzee. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii 
cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 
cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 
născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  
Serbările pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La 

pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi 
spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai 
plină de sens: Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an, serbări cu caracter istoric, cultural, 
comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua 
lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin 
care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa inepuizabilă de impresii puternice, 
precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor TV, poate constitui 
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor 
acţiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau 
sportive, urmată de discuţii pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor 
aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, 
poezie, picture, etc. 
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Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber. 

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă 
şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o 
atitudine  creatoare,atât în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii asigurând astfel 
o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a copiilor. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PREŞCOLARILOR 
PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

 
 

Prof. învăţăm. preprimar ZEGREA LUIZA 
G. P. P. Hîrlău – Structura G. P. N. Hîrlău 

 
 
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv - educativ presupune îmbinarea activităţilor 

şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece 
acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă 
faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului, arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea făţă de copii. 

În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel se impun activităţile 
extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform intereselor şi 
dorinţelor acestora. De cele mai multe ori conţinutul activităţilor extracurriculare poate fi o 
continuare la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De 
exemplu în cadrul activităţilor din domeniul ştiinţe, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce 
copiii au observat pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice se poate propune o activitate 
extraşcolară - vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa şi îmbogăţi cunoştinţele legate 
de aceste animale.  

Activităţile extracuriculare sunt activităţi complementare, activităţii de învăţare realizate la 
grupă şi urmăresc îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, atrag copilul la 
integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul 
acesta la formarea personalităţii copilului. 

De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţi pentru a-i atrage pe copii. Dintre 
aceste activităţi putem exemplifica: organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă, 
vizionarea unor spectacole de teatru, serbări şi şezători, vizite şi plimbări (prin împrejurimile 
grădiniţei, prin parcuri, pe malul unor râuri, prin pădure), concursuri şcolare,  excursii, activităţi 
desfăşurate cu scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii locale şi a 
protejării mediului înconjurător, proiecte educaţionale în parteneriat cu anumite instituţii: alte 
grădiniţe, şcoala, primăria, biblioteca, dispensarul, poliţia, I.S.U.  

Dintre activităţi pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti: serbări desfăşurate cu diferite 
ocazii: 8 Martie, Crăciun, sfârşit de an, desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă: Micul Pieton, 
Micii sanitari, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie, concursul ,,Copiii lui Tonitza 
descoperă lumea”, vizionarea spectacolelor de teatru prezentate de Teatru de Marionete ,,Aşchiuţă” 
Iaşi şi trupa ,,Marionete Show” Iaşi, activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 15 şi 24 
Ianuarie, activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe. 

Jocul, principala  activitate la vârsta preşcolară,  este o activitate recreativă şi un prilej de 
activizare şi dezvoltare a creativităţii şi imaginaţiei. În joc copilul dă frâu liber imaginaţiei. Formele 
creative ale imaginaţiei şi ale memoriei preşcolarului sunt stimulate de joc şi fabulaţie, de povestire, 
de activităţi  practice şi muzicale, de contactul cu natura.    

În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor, în 
mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice, 
formându-se astfel anumite competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. 
Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui 
comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea şi 
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creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, spontaneitatea 
şi intensitatea trăirilor exprimate în joc.  

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au un rol determinant  în dezvoltarea 
preşcolarilor ca persoane inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situaţie.  

În cadrul activităţilor extracuriculare, alături de educatoare, aceştia dovedesc creativitate, 
imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitatea. Serbările, şezătorile, 
scenetele tematice, prin specificul lor, oferă posibilitatea cadrului didactic să-i ajute să se implice, 
să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin 
mijloace proprii.  

Totodată serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare 
a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a ţinutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se transpune prin 
interpretarea unor roluri de teatru.  

În cadrul serbărilor de Crăciun, având ca scop consolidarea cunoştinţelor referitoare la 
obiceiurile şi tradiţiile populare româneştii, preşcolarii, interpretând roluri (capră, urs, căluşar, etc), 
au fost ajutaţi să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului şi a 
dansului popular.  

Prin intermediul activităţilor extracurriculare, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu cei 
din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de activităţi  îl 
ajută să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte spiritul de 
competiţie.  

În alegerea activităţilor extracurriculare  este bine să ţinem cont şi de opţiunile copilului. În caz 
contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în activităţile respective. 

 Un alt aspect important este legat de numărul activităţilor extraşcolare, care nu ar trebui să îi 
ocupe tot timpul liber, ci să-i rămână un interval şi pentru relaxare şi pentru joc.  

Rolul acestora activităţi este de a le oferi  copiilor oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea 
spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudiniilor, stimularea 
imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei.  

Prin activităţii bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă dezvoltare, 
căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim curiozitatea , să le 
păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperii lucruri noi.  

Grija noastă de educator trebuie să fie ca obiectivele instructive-educative pe care le propunem 
să fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi 
momente recreative pentru a obţine nişte rezultate extraordinare. Menirea noastră este de a le trezi 
curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de a le potoli această curiozitate şi de a-i pregăti pentru 
viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul 
activităţilor extracuriculare.  

În concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a acestora.  

 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
 Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Didactica activităţii instructiv – educative pentru 

învăţământul preprimar, Craiova, Editura Nova, 2007; 
 Monica Lespezeanu, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal, 
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Excursia- activitate extraşcolară atractivă 

 
 

Prof. Zegrea Luminiţa Gabriela 
Liceul Teoretic  „Alexandru Rosetti”, Vidra, Ilfov 

 
 
 
Lecţiile predate în afara clasei sunt mult mai interesante, oferind elevilor posibilitatea de a 

cunoaşte direct elementele despre care învăţă, iar atunci când iau parte la un proiect se ajută între ei; 
asigura o coeziune a grupului care va duce la descoperirea unor lucruri noi, trăind experienţe 
comune. Astfel, excursiile, drumeţiile, investigaţiile, ne pot oferi posibilitattea înţelegerii 
fenomenelor naturii şi protejării ei, aprofundării cunoştinţelor geografice, istorice şi culturale.  

Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanţă în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a 
copilului, oferind acestuia posibilitatea să observe, să cerceteze, să cunoască în mod direct o mare 
varietate de aspecte din natură, de ordin biologic despre mediul natural şi factorii de mediu. 
Contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte dragoste pentru natură şi respectul 
pentru frumuseţile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia memorând 
penru tot restul vieţii aspecte ce i-au impresionat în mod plăcut. 

Orice copil trebuie învăţat de mic să fie receptiv la nou, să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a 
lumii în copntinuă schimbare şi să aprecieze valorile trecutului. Pentru a trezi interesul copiilor 
pentru asemenea acţiuni extracurriculare, excursiile sunt popularizate prin: hărţi, ilustraţii, vederi, 
descrieri geografice, povestiri a unor eroi români cu care ne mândrim  sau a unor scriitori cunoscuţi. 

Excursia didactică are ca scop principal largirea orizontului didactic, realizând legătura intre 
teorie şi practică. Acest tip de activitate anticipează intuirea, cunoaşterea generală, usurând succesul 
învăţării. Are avantajul de a facilita observarea elementelor mediului în ansamblul lor, cu 
interrelaţiile specifice, uşurând deducerea cauzelor care leau generat. Este una dintre cele mai 
atractive, plăcute şi utile activităţi de recreere şi odihnă activă, facilitând contactul direct cu mediul, 
aceasta presupunând o percepere activă a unor zone culturale istorice, culturale , religioase, a unor 
peisaje, acţionând direct asupra acestora. Prin aceste acţiuni, copiii dobândesc informaţii, îşi 
formează reprezentări, trăiesc experienţe de învăţare. 

O excursie impune o mare responsabilitate pentru cel ce o organizează. El reaminteşte 
permanent regulile de circulaţie, de securitate şi de comportament ce trebuie respectate. Trebuie 
stabilite obiectivele vizate în funcţie  de curriculum, scopul excursiei, de prezentat itinerariul, data, 
ora de plecare şi echipamentul necesar. Perioada trebuie să fie corespunzătoare unei bune 
desfăşurări a activităţii. Trebuie stimulată dorinţa şi curiozitatea elevilor de a descoperi noi 
fenomene şi elemente, dar şi dorinţa de a călători în scopul cunoaşterii şi nu în ultimul rând, 
creearea unui suport informativ- educativ. Excursia reprezintă o călătorie de cel puţin o zi, efectuată 
în afara localităţii de reşedinţă, cu un mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea, 
informareaşi studiul. Ea trebuie pregătită după un plan bine stabilit, care să parcurgă mai multe 
etape: 

Prima etapă, de importanţă majoră, reprezintă organizarea şi pregătirea teoretică, documentarea, 
studierea traseului, orientarea. Trebuie cunoscut mai întâi  locul, prognoza meteo pentru perioada 
când se va desfăşura excursia, data plecării şi sosirii, mijlocul de transport. Cadrul didactic se va 
documenta utilizând diverse prezentări ale zonei respective, oferte, hărţi, fotografii. 

Se încearcă, pe cât posibil, alegerea celei mai reprezentative zone. Se specifică obiectivele 
principale, dar nu se ignoră nici un aspect care ar putea consolida cunoştinţele dobândite anterior. 
Se va asigura transportul, locul unde se va desfăşura masa, se va stabili traseul şi se va ţine o 
evidenţă a numărului de participanţi. Se stabilesc punctele de aplicaţie practică şi acţiunile specifice 
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fiecătei opriri. După ce sunt clarificate datele, cadrul didactic prezintă oferta copiilor şi părinţilor. 
Se pot repartiza sarcini copiilor, cât şi părinţilor însoţitori. 

Se analizează costul excursiei şi se întocmeşte dosarul cu actele şi aprobările necesare. 
A doua etapă constă în desfăşurarea propriu-zisă a excursiei, culegerea datelor şi cercetarea la 

faţa locului. Excursiile pot studia: un fenomen geologic (peşteră, salină, carieră de piatră), un aspect 
geografic (lac, baraj natural, munte), elemente de etnografie (datini, obiceiuri, port), aspecte din 
viata culturală şi religioasă (o biserică, un monument,), aspecte din viaţa socio-economică (o 
fabrică, o fermă), aspecte ale trecutului istoric (cetăţi, ruine) cât şi case memoriale a unor scriitori 
literari sau a altor personalităţi. Paşii făcuţi în zone geografice diferite de cea în care trăiesc 
îmbogăţesc cunoaşterea şi aprofundează explicaţiile primite anterior de copii. Poţi vedea mai bine 
comportamentul liber al copiilor şi te poţi apropia de ei mai mult. 

A treia etapă este reprezentată de trierea, selecţia, prelucrarea materialului cules şi valorificarea 
rezultatelor. După sfârşitul excursiei informaţiile se păstrează, se ordonează evenimentele, se 
sortează sarcinile de lucru, se compară anumite aspecte, se conştientizează anumite trăiri ale 
participanţilor, se emit concluzii şi se fac apreciri.  

Materialul cules poate fi valorificat prin realizarea unor panouri informative sau panouri cu 
fotografii de grup ale elevilor. 

Acestea din urmă au un scop educativ şi ilustrativ, de popularizare a acţiunii pentru trezirea 
interesului copiilor spre a cunoaşte ţăra în care se află. Nu trebuie uitat că orice excursie constituie 
şi un mijloc important de călire a organismului şi a de unitate a colectivului. 

În concluzie, putem afirma, că pe teren, în comparaţie cu sala de clasă, conţinutul informativ al 
lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere a elementelor adiacente care definesc categoria de noţiuni 
propusă în studiu. Pe tot parcursul excursiei trebuie făcute popasuri de observaţie asupra unor 
anumite aspecte.  

 
 
Bibliografie: 
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PROIECT EDUCAȚIONAL „CETATEA MEHADIEI” 

 
 

Prof. coordonator: Zimbran Iohana 
Prof. Domilescu Ionela Mihaela 

Liceul Tehnologic “Nicolae Stoica de Hațeg”, Mehadia 
 
 
 
Prin acest proiect am urmărit promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a 

părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile 
şcolare, reducerea absenteismului școlar şi aniversarea Centenarului România 100, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. 

Proiectul educațional județean  „Cetatea Mehadiei” s-a derulat în luna Mai 2018, la nivel 
judeţean şi a implicat 100 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal și apoximativ 30 de cadre 
didactice. 

Prin obiectivele şi activităţile propuse, elevii participanţi din școală, elevii participanţi în 
concurs, au fost beneficiarii direcţi ai proiectului, iar cadrele didactice implicate, coordonatorii 
trupelor de teatru și dans popular ale şcolilor participante, părinții elevilor implicați în proiect și 
comunitatea locală au fost beneficiarii indirecţii. Tinerii implicați în proiect vor păstra tradițiile și 
obiceiurile locului pe tot parcursul vieţii. 

Activităţile propuse de proiect sunt diverse şi vizează formarea de competenţe, abilităţi şi 
deprinderi în domeniul cultural artistic-folclor, tradiții, obiceiuri: formarea de deprinderi şi 
competenţe de comunicare şi cooperare prin actul artistic, dezvoltarea competenţelor de comunicare 
nonverbală afectivă, cultivarea spiritului artistic şi a gustului pentru teatru, poezie în grai și dans 
popular. 

Concursul s-a desfășurat cu participarea directă a elevilor implicați în concurs, în cadrul celor 
trei secțiunii:  

1. Secţiunea recitare în grai; 
2. Secţiunea dans popular; 
3. Secţiunea teatru;  
Iniţiativa acestui Concurs de teatru, poezie și dans popular, intitulat ” Cetatea Mehadiei”, ajuns 

la ediția a IV-a,  are la bază prioritățile Liceului Tehnologic „Nicolae Stoica de Hațeg”, din 
localitatea Mehadia, prin care se promovează educaţia cultural-artistică într-un cadru optim oferit de 
şcoală, într-o societate în care rolul familiei este din ce în ce mai redus, iar reperele tradiționale în 
educația tinerilor sunt umbrite de factori destabilizatori, cum ar fi abuzul de internet, calculator, 
jocuri de noroc etc. 

De-a lungul timpului Mehadia a fost nu doar un loc cu ziduri istorice și cu legende minunate ci 
chiar o cetate vie cu oameni minunați și cu personalități creatoare, sensibile, iubitoare de frumos. 
Nu putem uita că suntem urmașii unor personalități celebre, cum au fost și au ramas în conștiința 
romănilor de pretutindeni, Nicolae Stoica de Hațeg și Nicolae Cena. 

Apropiindu-i pe elevi de cunoașterea folclorului le deschidem o fereastră spre cunoașterea 
interioară, mai ales că localitatea Mehadia este un tărâm minunat, cu oameni harnici și buni, ce nu 
lasă să se piardă frumusețile cuprinse în obiceiurile și tradițiile acestor meleaguri.  

Bogăția folclorului românesc impresionează prin originalitate. Cadrele didactice au datoria 
spirituală față de tânăra generație, față de acest neam, să culeagă obiceiurile și tradițiile populare și 
să le transmită  mai departe pentru a nu se pierde în uitare. Indiferent că țin de tradițiile laice 
corelative: Crăciunul, Paștele, Sânzienele etc. ele au relevanță în spiritul conservării valorice.   

Teatrul este pentru elevi un prilej de a-și forma deprinderi și priceperi, de a-și descoperi talente 
și pasiuni, de a-și da frâu liber imaginației și fanteziei. Cum „talentul este o părticică, un strop de 
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rouă într-un ocean” și fără muncă, acesta este ca un diamant neșlefuit, acest concurs îsi propune să 
descopere cât mai multe talente și să răsplătească strădania profesorilor de a le „șlefui”.  

Proiectul urmăreşte promovarea specificului cultural naţional, prin dezvoltarea unor 
comportamente sănătoase de petrecere a timpului liber pliate pe profilul omului modern, cultivarea 
spiritului artistic şi a gustului pentru teatru și dans popular, încurajarea exprimării verbale şi 
nonverbal, stimularea şi cultivarea potenţialului artistic al elevilor, descoperirea şi atragerea în 
concurs a unui număr cât mai mare de tineri talentaţi cu vocaţie artistică. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea oportunităţilor benefice de petrecere a 
timpului liber pentru tineri, stimularea mobilităţii şi a schimburilor de experienţă în rândul tinerilor, 
formarea de deprinderi şi competenţe de comunicare şi cooperare prin actul artistic și dezvoltarea 
competenţelor de comunicare nonverbală afectivă.    

În urma acestui proiect se aşteaptă o schimbare a modului de petrecere a timpului liber, prin 
creşterea dorinţei de a participa la manifestări cultural-artistice din şcoală şi comunitate, dezvoltarea 
spiritului de echipă, de cooperare între elevi, stimularea spiritului creativ al elevilor, creşterea 
numărului de elevi şi părinţi care să vizioneze spectacolele de teatru și dans popular oferite de 
Instituţii de cultură locale, judeţene şi naţionale. Elevii implicaţi în acest proiect vor disemina în 
rândul tinerilor experienţa pe care au dobândit-o în urma participării la acest concurs, devenind 
exemple de bună practică. De asemenea, se preconizează ca acest Concurs de teatru, poezie și dans 
popular, ajuns la a IV-a ediție, să devină o tradiţie în comunitate, prin organizarea lui an de an, dar 
şi să capete amploare în timp. 

Evaluarea proiectului se realizează prin chestionare aplicate celor implicaţi (elevi, profesori, 
părinţi), număr de școli şi trupe de teatru participante la concurs, număr de premii acordate, număr 
de elevi prezenţi la acţiunile din cadrul proiectului, număr de părinţi implicaţi în desfăşurarea 
Concursului de teatru precum şi prin impactul comunicatelor de presă care vizează această 
activitate. 

Proiectul va fi continuat prin susţinerea trupelor de teatru și dans popular de către şcolile din 
care provin, prin participarea acestora la alte manifestări cultural artistice la nivel judeţean, naţional.  
Acest concurs de teatru și dans popular se doreşte să devină o tradiţie care să atragă şi mai mulţi 
elevi. 

Concursul de teatru, poezie și dans popular” Cetatea Mehadiei”, va fi promovat, mediatizat și 
diseminat prin intermediul mass-mediei (presă și tv), revista” Vestea„ din Mehadia, pliante, mape, 
afişe, programul concursului, invitaţii etc. 

În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor 
într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse. 

Impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii, asupra altor parteneri: 
părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii, părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor, copiii se vor 
mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură, copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi 
prieteni, interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese iar şcoala va avea în 
părinţi sprijin în instruire şi educare. 

Acest parteneriat presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali 
familie-școală-societate. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 

 
Prof. înv. primar Zinveliu Maria Simona 

Școala Gimnazială Bichigiu / Liceul Tehnologic Telciu 
 
 
 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

                                         (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
 

 
     
Călător prin România  

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care 
reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de 
a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai 
uşoară. Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi contribuie la 
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii artistice.  

Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă 
care se desfăşoară în cadrul lecţiilor. În acest scop se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: 
cercurile organizate la diferite obiecte, vizitele şi excursiile, concursurile şcolare etc., care 
contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi 
pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii performanţelor. În plan 
moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru 
cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.  

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: 
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin 
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și artei.  

Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole 
de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. Organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor extraşcolare respectă anumite condiţii: sunt subordonate procesului de 
învăţământ care se desfăşoară în clasă; se evită supraîncărcarea elevilor; se desfăşoară în colectiv, 
fiind create şi organizate pe principiul liberului consimţământ; la antrenarea elevilor trebuie să se 
ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, precum şi de posibilităţile de realizare 
pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau pregătirea lecţiilor.  
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Serbările și festivitățile au un caracter stimulator atât pentru micii artiști , cât și pentru părinții 
lor. Punerea serbărilor în scenă  aduc satisfacție atât „artiștilor ”cât și „spectatorilor,” elevi și 
părinți, contribuind la socializarea copiilor la o vârstă fragedă.  

Concursurile școlare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curricular, 
având în același timp o importanță majoră și în orientarea profesională a acestuia. 

Excursiile și drumețiile ajută la dezvoltarea intelectuală și fizică a copiilor, la educarea lor 
cetățenească și patriotică. 

În continuare voi enumera câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: înglobează 
activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții extrașcolare 
specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, etc.); 
au rol complementar celui al școlii; dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și 
relații, iar activitățile extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-
comunitate; oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al 
copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți. 

 
Bibliografie: 
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Obiectivul programelor de dezvoltare timpurie este acela de a ajuta dezvoltarea psihică, 

emoţională şi socială a copiilor şi, pe termen lung, de a promova supravieţuirea copilului. 
Focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este 
perioada când copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, 
este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu. 

Educaţia timpurie reprezintă totalitatea experienţelor individuale şi sociale existente sau 
organizate, de care beneficiază copilul în primii ani de viaţă. Ele au rolul  de a proteja, creşte şi 
dezvolta fiinţa umană prin înzestrarea cu capacităţi şi achiziţii fizice, psihice, culturale specifice 
care să-i ofere identitate şi demnitate proprie. Educaţia timpurie asigură fundamentele dezvoltării 
fizice şi psihice sănătoase şi ale dezvoltării sociale. Ceea ce învaţă copiii în primii ani de viaţă 
reprezintă mai mult de jumătate decât vor învăţa tot restul vieţii.  

Educaţia timpurie se realizează ca educaţie informală în familie, în relaţii de vecinătate şi în 
relaţii comunitare, prin mass-media – ca educaţie formală în creşe, grădiniţe şi alte instituţii de 
ocrotire şi educaţie şi sub forma educaţiei nonformale în cluburi sportive, cluburi ale copiilor şi 
elevilor,  biblioteci, muzee etc.  

Această educaţie asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu, prin formarea 
capacităţii de a învăţa. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea 
altora ulterior, iar deficienţele de cunoştinţe şi deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, 
oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate. 

Pentru că vârsta timpurie este cea mai importantă perioadă pentru dezvoltarea personalităţii 
copilului, şi perioada de la naştere până la intrarea în şcoală cere stimulare, în dezvoltarea optimă a 
copilului este necesar parteneriatul educaţional încheiat între grădiniţă, respectiv şcoală şi familie, 
comunitate ori instituţii care au rol în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului şi activitaţile 
extracurriculare valoroase şi diversificate. 

Activităţile extraşcolare presupun un sistem de educaţie timpurie, un proces complex şi 
îndelungat care cere o colaborare strânsă şi continuă şi o comunicare între Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Stiinţifice şi alte instituţii în vederea asigurării coordonării tuturor măsurilor 
privind drepturile, protecţia şi dezvoltarea viitoare a copilului. 

În cadrul activităţile extraşcolare se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor 
informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor 
comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite 
domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc . 

O resursă şi un sprijin permanent în educarea şi dezvoltarea copiilor o constituie implicarea 
familiei, părinţilor ca parteneri în educaţie. Părinţii sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 
derularea programelor educative pentru copiii de vârste mici, ceea ce implică o responsabilizare şi o 
eficienţă sporită. 

Prin parteneriatele cu instituţii care pot contribui în mod deosebit la dezvoltarea copilului de 
vârstă timpurie, ce pot include implicarea directă a autorităţilor locale, a parlamentarilor, a 
organizaţiilor neguvernamentale, a sectorului privat şi a agenţilor economici, a conducătorilor 
religioşi, spirituali, culturali, ai liderilor şi a membrilor comunităţilor, se pot desfasura activităţi 
extraşcolare cu o valoare deosebită în apropierea de viaţa din comunitate şi întelegerea acesteia. 

2525



Grădiniţa, respectiv şcoala ocupă un loc central în comunitate. Rolul este de a  crea viitori 
cetăţeni iar acest lucru nu este suficient a se învăţa doar în cadrul activităţilor de educaţie pentru 
societate. De aceea, este nevoie de participarea la activităţi extracurriculare, la viaţa comunităţii. 
Astfel, procesul educaţional început în grădiniţă se extinde şi asupra comunităţii. Copilul are 
posibilitatea să recunoască problemele acesteia, să fie mult mai atent la ce se petrece în jurul lui, să 
caute să rezolve probleme, să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă. 

Acest gen activităţi extraşcolare vizează stimularea mentală, antrenarea fizică şi dezvoltarea 
amplă a abilităţilor copiilor prin diferite activităţi, cum ar fi: muzica, abilitatea manuală, formarea 
unor deprinderi de colaborare, desfăşurarea unor activităţi didactice cu teme istorice şi creştine etc. 

Activităţile extraşcolare în parteneriat cu Comunitatea Locală, Primărie, Poliţie, au ca argument 
educaţia preşcolarilor pentru cetăţenie democratică în vederea formării unor cetăţeni activi si 
responsabili, în cadrul carora copiii îşi însuşesc concepte cheie precum libertate, justiţie, egalitate, 
solidaritate, cunosc modul de funcţionare a instituţiilor democratice, sunt puşi în diferite situaţii de a 
respecta pe cei de lângă ei, îşi formează deprinderi de a-şi proteja propria persoană şi pe ceilalţi. 

Un rol important în dezvoltarea copilului de vârstă timpurie activităţile extraşcolare având ca 
scopuri promovarea şi valorizarea diversităţii şi egalităţii în drepturi, promovarea şi respectarea 
personalităţii şi a drepturilor copilului, conştientizarea importanţei educaţiei pentru sănătate, 
promovarea comportamentelor sănătoase şi prevenirea comportamentelor cu risc. 

Într-o accepţiune generală, educaţia este procesul prin care se realizează  formarea  şi 
dezvoltarea personalităţii umane. Fiecare copil este unic, iar educaţia trebuie să ţină cont de 
particularităţile individuale ale fiecărui copil. Educatoarea este persoana care trebuie să ofere ocazii 
de dezvoltare fiecărui copil în parte, pentru că grădiniţa este locul unde are loc procesul de 
dezvoltare a personalităţii ca parte componentă a educaţiei timpurii. 

De aceea activităţile extraşcolare, mijlocite de catre educatori, îşi găsesc importanţa tocmai în 
aceasta diversitate, unicitate a copilului şi în mediul bogat în care urmează să activeze acesta. 
Diversificarea tipurilor de activităţi prin defaşuratrea unui număr cât mai mare de activităţi 
extraşcolare, este una dintre componentele psihopedagogice esenţiale în atingerea scopului propus. 
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Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 
obiectele si fenomenele din natura.Trebuinţa de se juca,de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce 
ne permite să împăcăm școala cu viața. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 
echilibrat cu momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 
colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 
prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului 
primar–pregătirea copilului pentru viață. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul 
istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,stimulează 
activitatea de învăţare,întregesc şi desăvârțesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează şi 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. Excursiile si 
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au 
creat opera de artă. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 
cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 
copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o 
lume dominată de mass-media şi mă refer la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva 
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla 
comportamental , emoţional şi mai presus de toate slab dezvoltați intelectual. 

Se ştie că, începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o 
deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, 
tabere.  
Serbările şi festivităţile  marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. Din punct de 
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vedere educativ importanţa acestor activităţi constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum şi în 
atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 
didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, şi de asemenea  rol de motivare. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale 
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente 
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate 
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață 
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca 
individ responsabil și valoros pentru societate. 
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Dupa cum bine se cunoaste, activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează 
implicarea generației tinere în actul decizional,  realizându-se astfel o simbioză între componenta 
cognitivă și cea comportamentală. 

 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 
fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori)  

Ca atare, condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă 
demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și 
cadrul în care se desfășoară procesul. Pentru toate acestea dascalul trebuie sa modeleze sa formeze,  
intrucat educarea cere timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea 
activităților școlare cu cele extrașcolare.  

Scopul  acestor activități  extrașcolare  il reprezinta dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, 
valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile personale. Prin aceste 
activități li se oferă prescolarilor  un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, 
valori morale și nu numai.  Desi par neimportante la prima vedere,  activitățile extrașcolare 
reprezinta un factor primordial  pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.  

Studiile de specialitate susțin că acestea  ajută elevii/prescolarii  la formarea unei atitudini 
pozitive față de învățare, precum si la obtinerea de  performanțe școlare mai ridicate, li se formează 
abilități practice diversificate, precum și strategii adecvate de rezolvare a diverselor probleme. Pe 
lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de 
împlinire este mult mai ridicat.  

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 
instituției de învățământ, cu participarea grupei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor 
instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite 
la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de 
teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de 
protecția mediului etc.  
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Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

 înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte 
instituții extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ 
muzică pentru copii, etc.); 

 au rol complementar celui al școlii/ gradinitei de copii; 
 dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile 

extrașcolare reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
 oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 
mediu formator mai atractiv, în afara contextului  instituțional. Participarea copiilor la astfel de 
activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 
în comparație cu al celorlalți.  

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a 
integrării sociale.  Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor 
educative.  

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni 
noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de 
formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a invataceilor, disciplinându-le 
acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic.  

Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în 
mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei.  O altă 
particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora cu 
partea practică.  

Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că  prescolarii 
pot fi antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 
intelectuală adecvată, orice temă.”-  J. Bruner. 
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Desfășurarea procesului educativ constă în îmbinarea activităților școlare cu activități 

extracurriculare ce au numeroase valențe formative, permițând manifestarea creativității întregului 
grup de elevi, a relațiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea 
didactică, totodată atrăgându-i pe elevi. 

Școala este ca o lume fermecată, plină de basm și feerie, este lăcașul unde se pun bazele 
“clădirii” fizice șI spirituale a “puiului de om”. Pedagogul american J. S. Bruner (1970) consideră 
că “ oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice “ temă”, dacă se folosesc metode și procedee adecvate stadiului respectiv de 
dezvoltare , dacă materia este prezentată “ într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 
progresa cu mai multă ușurință și mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor.” 

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversității umane, iar dezideratul educației 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat.  

Fără  a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educația 
extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul bine 
stabilit în formarea personalității elevilor.  

Educația curriculară nu epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra elevilor. 
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viața capătă alte aspecte decât cele din 
procesul de învățare școlară. În acest cadru, numeroși alți factori acționează, pozitiv sau nu, asupra 
dezvoltării elevilor. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea principală a învățătorilor în scopul modelării 
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care 
trăiesc. 

Accepțiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns, termenul se referă la toate 
manifestările organizate de școală, cu obiective educative și recreative, care se desfășoară în afara 
programului școlar. 

Activitățile extracurriculare pot avea conținut cultural, artistic, spiritual, științific, tehnico-
aplicativ, sportiv sau simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității 
locale. Astfel de activități oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor,de dezvoltare a 
personalității acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator. 

Prin activitățile extracurriculare se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora.  

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la 
dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor școlarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor 
liber.  

Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu 
însuflețire și dăruire, la astfel de activități. Potențialul larg al activităților extracurriculare este 
generator de căutări și soluții variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria 
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și în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și 
valoroase. Modelarea, educația, formarea omului cer timp și dăruire. 

Pentru o bună desfășurare a activitățílor extracurriculare, trebuie să se aleagă din timp 
materialele, sursele necesare, modul de organizare și originalitatea învățătorului. Prin desfășurarea 
acestora, învățătorul are posibilitatea de a-și cunoaște mai bine copiii, de a-i vedea în altă ipostază, 
să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să pătrundă în sufletul lor, să-i pregătească pentru ceea ce 
îi va aștepta. Totodată, aceste activități permit copiilor cu dificultăți de afirmare în mediul școlar, 
cei timizi, să reducă nivelul de anxietate, să-și pună în practică adevărata lor valoare intelectuală.  

 
Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali în 

măsura în care: 
 
‐ valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 
‐ organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învățământ ; 
‐ formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
‐ copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă ; 
‐ participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susținută ; 
‐ au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup ; 
‐ sunt caracterizate de optimism și umor; 
‐ creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
‐ urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
‐ contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

‐  
Activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 
care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește 
interesul copiilor pentru școală și pentru oferta educațională. 

 
Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităților 

extracurriculare. De aici se vede necesitatea de a-și modifica modul de gândire, să evite critica în 
astfel de activități, să încurajeze elevii și să realizeze un feed-back pozitiv. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

 
 

Prof. înv. primar Zvîncă Oana 
Școala gimnazială nr. 1 Săveni, jud.Botoșani 

 
 
 
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 

nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Astfel, elevii își pot dezvolta anumite 
competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări armonioase.  

Activitățile extrașcolare se referă la acel program la care elevul participă după orele de curs. 
Scopul este de a-i forma personalitatea si de a-și descoperi în acest mod talentul, înclinațiile și 
domeniul în care va performa. Procesul dezvoltării nu poate fi redus doar la activitatea instructiv - 
educativă care se desfășoară în cadrul orelor.  

Aceste activități sunt subordonate procesului de învăţământ care se desfăşoară în clasă.  Se evită 
supraîncărcarea elevilor,  se desfăşoară în colectiv,  fiind create şi organizate pe principiul liberului 
consimţământ.  

La antrenarea elevilor trebuie să se ţină seama de particularităţile de vârstă şi interesele elevilor, 
precum şi de posibilităţile de realizare pe care le au, fără să fie reţinuţi de la ore sau de la pregătirea 
lecțiilor. 

Excursiile, drumețiile, vizitele, concursurile, spectacolele, contribuie la adâncirea cunoașterii, la 
descoperire și imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșând 
anumite sentimente. 

Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile şcolare. Ele 
sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de 
organizare a activităţii.  

Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu.  
Elevii au libertatea deplină de a alege conţinuturile care sunt în perfectă concordanţă cu 

interesele şi dorinţele elevilor. Astfel, acestea devin o formă complementară de activitate – parte 
componentă a educaţiei – care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând 
competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie și 
opţiune.  

Toate acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe. Este necesar să se 
îmbine în mod util şi plăcut timpul în afara orarului şcolar al elevilor, odihna activă să fie marcată 
de certitudinea utilităţii organizării plăcute a timpului liber într-un mediu sărbătoresc sau firesc. Prin 
urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și 
bucurie spontană în ceea ce fac.  

De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor îl au ilustrarea 
poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin  aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor 
artistic - plastice. În concluzie, putem menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de 
prietenie şi ajutor reciproc între elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de 
scopurile urmărite.  

Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea activităţi, ci şi 
în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar 
trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 

Profesor Învăţământ Primar Andrei Violeta 
Liceul Teologic Tg-Jiu, Județul Gorj 

   
 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 
,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu 
mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a 
basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui 
copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 
temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 
prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai 
temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi 
fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să 
împăcăm şcoala cu viaţa.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul 
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Exemple de activităţi extraşcolare  
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele 
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi orientează 
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele şcolare 
contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului 
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile 
unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , 
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce 
li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 
Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar 
şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către 
cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de 
iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit 
exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o 
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gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 
este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, 
distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 
decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, 
educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

 Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite 
sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare 
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea 
în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de 
educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica 
în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ACTIVITATEA EXTRACURRICULARA 
 

COJOCARU OLIMPIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA 

 
 
În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai frecvent în 

centrul discursului educaţional internaţional. 
Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi 

bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în 
aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia 
creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere 
de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă 
,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor 
şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 
stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea 
acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură.Ceea ce trebuie să 
ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să 
reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte important să 
dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple valenţe de 
informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. Conţinutul 
didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex decât al lecţiilor 
organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă de 
optimism şi bună dispoziție la asemenea activități. Dacă excursia se organizează în muzee, monumente 
istorice, obiectivele urmărite ar putea fi: cunoaşterea istoriei ţinutului natal; însuşirea normelor de 
protecţie a monumentelor istorice (a valorilor naţionale); dezvoltarea ataşamentului, a dragostei faţă de 
trecutul glorios al poporului nostru. Informațiile culese vor putea fi valorificate la disciplinele de 
învăţământ la care se pretează, astfel fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura 
generală. În valorificarea cunoştinţelor dobândite în timpul excursiilor, elevii pot veni cu nuanțe originale 
de natură afectivă, prin care îşi exprimă propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute. În cadrul 
activităţilor de tip excursii, drumeţii, elevii pot cunoaște diferite localități ale țării, pot cunoaște realizări 
ale semenilor lor, locurile unde s-au născut diferite personalități naționale, au trăit și au creat opere de 
artă. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă creativitate și 
sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de educație plastică și cunoașterea mediului, iar 
materialele pe care le adună, pot fi folosite la abilități practice, în diverse teme de creație. Excursia ajută 
la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică, îl reconfortează 
pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a 
noi cunoştinţe. Taberele de vară sunt activităţi extraşcolare/ extracurriculare ce presupun reunirea mai 
multor elevi, ce 4  fac parte din diferite instituţii de învăţământ, pe o anumită perioadă de timp, de regulă, 
în perioada vacanţelor școlare. În funcţie de obiectivul pe care-l vizează, taberele de vară pot fi: şcolare, 
cu sejur de zi, de întremare a sănătăţii, de odihnă (recreere), de formare într-un anumit domeniu de 
activitate.  
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Activitățile extrașcolare/ extracurriculare  
 

OLTEANU ȘTEFANIA 
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA 

 
 

          „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo 

de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În 
şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul 
educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul 
acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter 
atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfelde activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei 
nonformale, la care pot participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: 
interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii 
în sine. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 
Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, care 
necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi copilului 
posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor 
extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat 
din ce în ce mai multă importanţă. Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: -cuprind activităţile 
care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; -au rol complementar 
activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea în ansamblu a 
personalităţii elevilor; -ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor 
implicaţi, cât şi a tipurilor de acţiuni derulate; -oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii 
personale şi de dezvoltare plenară a activităţii acestora. Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile 
extraşcolare asupra elevilor: -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de 
frecvenţă a cursurilor şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la 
şcoală şi să nu abandoneze cursurile; -activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării 
psihologice a elevilor implicaţi în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele 
personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea 
aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor; -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu 
scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; -
participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 
Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care acestea o 
presupun: -activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; -activităţi sportive de echipă; -activităţi de 
organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor); -activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări 
şcolare); -cluburi şcolare. Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi 
evidenţiază faptul că, în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de 
filme sau piese de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes 3  ştiinţific sau 
comunitar, vizite la alte unităţi de învăţământ, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, 
activităţi literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof.inv.primar NEAGOE SIMONICA SONIA 
SCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEŞTI 

 
Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 

urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag 
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea 
personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai 
variate forme. 

În cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească 
pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport 
pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul 
de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de 
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte . 

Serbările școlare marchează evenimente importante din viața școlarilor. Aceste activități constau în 
dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. 

Am realizat astfel de activități cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, 
oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral ,în scris sau prin muzică. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
participat la diverse proiecte si elevii au fost  încântaţi de contactul cu alţi copii şi interactivitatea dintre ei 
.Participarea elevilor la proiectele eTwinning le-a oferit acestora participarea în echipă,colaborarea între 
ei şi cu partenerii din alte  partenerii din celelalte ţări, de a-şi căuta singuri informaţiile, de a-şi îmbunătăţi 
comunicarea în limba engleză şi de a utiliza calculatorul. Elevii şi-au folosit creativitatea, cunoştinţele de 
limba engleză, de geografie şi chiar cunoştinţele de cultură generală pentru  participarea la acest proiect.  

  
 
Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 

adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 
Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat 

de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesuL 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 
nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 
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„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori) 

Consider că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 
stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevilor.De aceea, în acest an şcolar  când am coordonat 
clasa I am încercat  să realizez un echilibru între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități 
de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora 

Bibliografie: 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 
Ionescu M.; Chiş V. – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
autoinstruire, Editura  Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007. 
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Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 

Prof. înv. primar Pîrvulescu Lidia-Emilia 
Şc. Gimnazială ,,Voievod Litovoi,, Tg-Jiu 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze” afirmă 
Maria Montessori.  

        Grădinița este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este piatra de temelie unde se pun 
bazele clădirii fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”.  

Educaţia extracurrriculară ,realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 
stabilit în formarea personalităţii copiilor și elevilor . Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte 
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii de activitate. Începând de la 
cea mai fragedă vârstă, elevii acumulează o serie de cunoştinţe legate direct de obiectele din mediul 
înconjurător şi fenomenele din natură.  

Scopul activităţilor extraşcolare este de a pregăti elevii pentru viitor, pentru ceea ce urmează să devină 
la viitorul loc de muncă, pentru dezvoltarea unor aptitudini speciale,precum și de a cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale care facilitează integrarea în mediul şcolar. Activităţile extraşcolare se 
desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de învățare să se adapteze cu ușurință 
și cu interes  reducând nivelul anxietăţii şi maximizând potenţialul intelectual de asimilare a noilor 
cunoștințe.  

Activitățile extrașcolare ca vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale  
constituie un mijloc de a valorifica cultura, folclorul şi trecutul istoric al poporului nostru. Ele oferă 
elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi 
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni 
şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

 În urma  excursiilor tematice, copiii/elevii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea 
realităţii, în cadrul activităţilor de arte vizuale și abilități practice , iar materialele pe care le culeg din 
natură sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie.  

În concluzie, activitățile extrașcolare au un rol deosebit de important în vederea dezvoltării 
personalității creatoare a preșcolarului/elevului. 

. Bibliografie :  
Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 

autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  ÎN PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

 
PROF. GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA 

G.P.P.  NR. 5, ORAȘUL MIZIL, JUD. PH 
 
 
Să nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 

si nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invățăm să se adapteze.” 
(Maria Montessori–”Descoperirea copilului”) 
 
 Educația extracurriculară își are locul și rolul bine poziționat în formarea personalității copiilor. 

Educația prin astfel de activități urmărește identificarea și cultivarea legăturii optime dintre talente, 
aptitudini, cultivarea unui stil de viață civilizat, dar și stimularea comportamentului creativ. 

 Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 
util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile extracurriculare 
obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod echilibrat şi momente 
recreative. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 
activități cât mai varite și bogate în conțiut, acestea desfășurându-se într-un cadru informal ce permite și 
elevilor cu dificultăți de afirmare în medil școlar să reducă nivelul anxietății. Activităţile complementare 
concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit 
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în 
dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii 
acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură.Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile.  Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 
bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 
plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului  - pregătirea copilului pentru viaţă. 
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa 
pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor  şi resurselor  
de care dispune clasa de elevi. 

Există o sumedenie de activități extracurriculare la care ar putea apela cadrul didactic, cum ar fi: 
Serbările și festivitățile școlare - marchiază evenimente importante din viața preșcolarului; 
Concursurile şcolare - sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, vor 

stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a 
duce la bun sfârşit munca, precum şi ocazia de a asimila mult mai uşor cunoştinţele; 

Excursiile şi drumeţiile- excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea 
de aspectale vieţii istorice, sociale, geografice, civice, culturale pe care le înglobează, este o formă de 
activitate cu caracter atractiv şi mobilizator; 

Vizitele- pentru ca ele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoareîn 
condiţii conforta$ile de deplasare4 să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizat să nu fie 
luat prin surprindere şi să fie cooperant. 

Vizionările - vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate 
constitui o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor 
activităţi interesante. 

In concluzie, activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunostinţe copiilor li se dezvoltă spiritul practic,fiecare dintre ei având 
posibilitatea să se afirme conform naturii sale fiind o componentă valoroasă și eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând oatitudine creaatoare atât în modul de realizare a activitații, 
cât și în relațiile cu elevii. 
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Din poveștile nemuritoare ale neamului… 
 

Prof. înv. primar Preceşniuc Loredana, Nichiforel Ancuța 
Şcoala Gimnazială ,,Regina Elisabeta”, Rădăuţi 

 
 
Copiilor le plac poveștile cu eroi, salvatori și învingători, personaje care au reușit să facă lumea în 

care au trăit mai bună. De multe ori le lăsăm impresia că astfel de personaje există doar în povești, uitând 
că în trecutul istoric al neamului nostru sunt multe astfel de exemple de oameni care și-au dăruit viața 
pentru țara lor.   

Una dintre activitățile pe care elevii clasei I Step by Step le-au desfășurat în cadrul proiectului 
educațional ,,Centenarul Marii Uniri", derulat în cadrul programului ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!" 
ne-a dat prilejul să facem o călătorie în timp pe urmele eroilor neamului. Activitatea a urmărit ca 
obiective îmbogățirea cunoștințelor despre trecutul istoric al neamului și despre valorile românești 
fundamentale, dezvoltarea sentimentului de mândrie a identității naționale precum și stimularea 
potențialului creator al copiilor. 

Micii școlari au descoperit ,,povești adevărate" despre eroii neamului-,,Ecaterina Teodoroiu, eroina de 
la Jiu", ,,Copiii și războiul". Au aflat astfel că participarea la Primul Război Mondial a mobilizat întreaga 
națiune. În tranșee, în primele linii de luptă, ca și în spatele frontului, nenumărați oameni au contribuit la 
desfășurarea evenimentelor și la deznodământul lor. Elevii au aflat că în amintirea acestor eroi au fost 
ridicate diferite monumente ca o pildă pentru generațiile viitoare, așa cum este și cel amplasat în parcul de 
vizavi de Mănăstirea Bogdana, închinat soldaților de origine română care au luptat departe de locurile 
natale. 

Plini de însuflețire, copiii au realizat flori tricolore, omagiu adus neînfricaților eroi. Tot un moment de 
omagiu a reprezentat și vizita la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, construcție pe care o 
vor privi poate de acum cu altă atitudine, cunoscându-i semnificația istorică. 

Scurte filmulețe, audierea unor povestiri istorice, imagini, activități practice creative au constuit un 
prilej de a-i sensibiliza pe copii și de ale insufla sentimente de prețuire pentru istoria și eroii neamului.  

Este important să îi ajutăm pe copii să devină o fereastră deschisă spre societatea umană, să știe cum 
să se comporte cu cei din jur și să prețuiască valorile lăsate de înaintași. În această epocă a  globalizării 
patriotismul este important în relație cu alte valori precum: simțul civic, interesul pentru cultura 
românească, respectul, toleranța, repere morale, optimismul legat de implicarea socială.Acestea îi vor 
ajuta pe copii să fie încrezători în viitor și în capacitatea de a face schimbări și de a contribui la 
îmbunătățirea societății, atunci când vor crește. 

,,Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori de om și viață." 
(Nicolae Iorga) 
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 

profesor  învăţământ primar Dobre Rodica 
Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni, Dâmbovița 

 
  
Problematica lumii contemporane impune educației conținuturi noi, moderne, în lumina exigențelor de 

perspectivă. Copilul de azi, care nu mai este același cu copilul de ieri, crește și se dezvoltă într-un mediu 
familial și social în pas cu progresul omenirii. Privită, din această perspectivă, se impune ca o necesitate 
obiectivă, valorificarea tuturor formelor educaţiei: formală, nonformală, informală, modernizarea 
tehnologiei instruirii  prin strategii didactice şi mijloace moderne, specifice omului de mâine, 
personalitate complexă, cu un larg orizont profesional, dar şi cu o cultură de bază. Pornind de la aceste 
constatări, școala și cadrele didactice se află într-un continuu proces de inovare și autoperfecționare, în 
această direcție înscriindu-se și implicarea tot mai activă în activităţi extraşcolare şi extracurriculare, 
proiecte derulate în parteneriat cu instituţii din comunitatea locală, instituţii de cultură sau şcoli din ţară, 
proiecte cu finanţare europeană, derulate în parteneriat cu şcoli din alte ţări, 

Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru ca 
elevii să aibă  succes. Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună capacitate de adaptare 
a individului la mediu care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extraordinar pe care îl are 
abordarea holistică a personalităţii copilului, care oferă posibilităţi reale de punere în valoare a capacităţii 
sale de manifestare activă,  care crează motivația internă pentru învățare, stimulează gândirea logică, 
creatoare, imaginația și fantezia. Activităţile extraşcolare oferă elevului alternative ale educației şcolare, 
posibilitatea să se miște, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac, să descopere, să experimenteze. 
La vârsta școlară, aceste activități pot contribui la creșterea încrederii în sine, la creșterea spontaneității și 
creativității, la dezvoltarea unor opinii și a unor inițiative. A experimenta și a cunoaște liber îi poate 
permite apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru el, să-şi valorifice talentele, înclinaţiile, pasiunile, 
calităţile. 

Activităţile de educație pentru sănătate, ecologie şi protecţia mediului, educaţie rutieră, activități de 
dezvoltare personală, activităţi cultural-artistice, sportive, ştiinţifice, de voluntariat contribuie la formarea 
şi dezvoltarea deprinderilor practice și a simțului estetic, stimularea curiozităţii copiilor prin investigarea 
realităţii, formarea si cultivarea interesului pentru problematica şi menţinerea sănătăţii prin sport, 
manifestarea spiritului de echipă și fair play, informarea  elevilor  cu privire  la problemele de mediu si 
formarea unei atitudini ecologice responsabile prin implicarea în activităţi  de protejare a naturii, 
dezvoltarea deprinderilor de circulaţie rutieră şi a comportamentului preventiv, manifestarea toleranţei şi 
a solidarităţii. Vizitele la muzee, expoziţiile, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un 
mijloc de a intuit şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea 
sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea 
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universal şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi 
rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce 
elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Participarea la diferite spectacole, concursuri de muzică, artistice, de teatru pentru copii, sportive, 
stimulează şi orientează copiii spre unele domenii de activitate precum: muzică, sport, poezie, pictură. 
Excursiile tematice şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Activităţile derulate în 
cadrul unor proiecte europene dezvoltă elevilor competenţe lingvistice într-o limbă străină, competenţe 
digitale şi de cooperare cu elevi din şcoli din alte ţări. Activităţile desfăşurate în cadrul Programului 
Şcoala Altfel au un rol fundamental şi se bucură de un real succes în rândul elevilor. Ei îşi exprimă 
dorințele, participă cu bucurie alături de părinți și profesori, parteneri din ţară şi comunitatea locală. 

Rolul familiei în desfășurarea acestor activități este fundamental, acela de partener. Implicarea 
familiei presupune participarea în luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, prezenţa frecventă  în 
timpul activităţilor extraşcolare şi  participarea efectivă la aceste activităţi şi, în general, la viaţa școlii.  

Evaluarea parteneriatelor se poate realiza prin: expoziții cu lucrările copiilor, albume cu fotografii din 
timpul derulării activităţilor extraşcolare, portofolii (pliante, afișe, lucrări ale copiilor, produse finale, 
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chestionare, referate, procese verbale, diplome, rapoarte de evaluare incluzând principalele activităţi 
realizate, rezultatele obţinute, precum şi impactul proiectelor asupra şcolii şi comunităţii). 

Prin modul de organizare şi desfăşurare a întregii palete de activităţi extraşcolare, vom reuşi să 
dezvăluim copiilor frumuseţea vieţii, bucuria succesului, respectul față de sine și față de semeni, dar și 
față de adevăratele valori morale. Plăcerea şi bucuria de a descoperi, de a investiga, de a rezolva o 
situaţie-problemă, de a stabili relaţii de prietenie şi colaborare, vor face ca efortul depus  să  nu fie o 
povară. Desigur, vom lăsa loc spontaneităţii şi actului liber, vom da frâu liber imaginației, vom valorifica 
fiecare comoară lăuntrică, talent, vom ţine  cont de faptul că “fiecare învaţă de la fiecare” şi că schimbul 
de idei sau sentimente antrenează întreaga personalitate a celor implicați. Numai acţionând unitar vom 
asigura caracterul de continuitate al conţinuturilor, formelor şi mijloacelor de instruire şi educare a 
copiilor, facilitând în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare a Participanţii la astfel de proiecte 
educative extraşcolare vor descoperi ce înseamnă toleranţa, bucuria de a dărui, munca în echipă. Dialogul 
permanent care se naşte în acţiunile educative, între cadrele didactice şi elevi, părinți, diverse instituţii nu 
este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi căutare de soluţii la probleme reale, actuale. Pentru 
a realiza  acest dialog vom coopera, în permanenţă, toţi cei implicaţi în aceste parteneriate. Comunitatea şi 
familia vor fi stimulate în a se implica efectiv în activităţile desfăşurate în cadrul şcolii. Implicarea celor 
trei factori esenţiali: familia-şcoala-comunitatea, în asigurarea calităţii demersului didactic este o 
prioritate a învăţământului secolului XXI. Dorinţa noastră este de a dezvălui premisele motivaţionale şi a 
incita la implicare activă. Astfel de proiecte sunt viabile și se doresc a fi pași importanți făcuți în sensul 
desfăşurării unor activităţi comune, împărtăşind astfel fiecare din experienţa sa, învăţând unii de la alţii, 
stimulează învățarea, o fac atractivă și eficientă, elimină rutina și monotonia, produc plăcere elevilor. Am 
considerat o oportunitate derularea unor astfel de parteneriate şi participarea la aceste activități 
extraşcolare, care este pentru noi un imbold de a continua aceste preocupări, de a atrage cât mai mulţi 
participanţi, de a derula activităţi cât mai diversificate. 

 
 
 
 
 
 

2545



Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 
 

Prof.Moldovan Felicia 
 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.  Activitățile extrașcolare se referă la acele activități 
realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor 
clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, 
muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului 
etc. Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 

înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 
extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/ muzică pentru copii, 
etc.); 

au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 

reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 

formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută 
să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 
sociale. Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber(1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, 
în funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 
performanțelor școlare; 

participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o 
școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la 
acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de 
cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le 
orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor 
de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și 
inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora 
cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu 
de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat 
de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 
desfășoară procesul. 
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Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 
activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și 
nu numai.Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 
actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 
comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori) 
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ROLUL  ACTIVITATILOR  EXTRASCOLARE  IN PROCESUL  
EDUCATIONAL 

 
Educatoare: Dobrinoiu Mariana 

Grădinița Văleni-Dîmbovița 
Judetul Dîmbovița 

 
Problematica educatiei dobandeste in societatea contemporana noi conotatii, date mai ales de 

schimbarile fara precedent din toate domeniile vietii sociale .Accentul trece de pe informativ pe formativ, 
de pe instructie pe educatie. 

In contextul afirmarii unei viziuni holistice asupra educatiei, scoala nu mai poate raspunde singura 
nevoilor tot mai complexe ale societatii ,un curriculum unitar nu mai poate raspunde singur diversitatii 
umane, iar dezideratul educatiei permanente tinde sa devina o realitate de necontestat.Astfel, fara a nega 
importanta educatiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul ca educatia extracurriculara, adica cea 
realizata dincolo de procesul de invatamant, isi are rolul si locul sau bine stabilit in formarea personalitatii 
copiilor. Gradinita ca institutie educativa, continua educatia copilului inceputa in familie, iar actul 
educational are rolul de a stimula si valorifica talentul, aptitudinile, de a sustine comunicarea, de a 
incuraja competitia si asumarea de responsabilitati in vederea dezvoltarii si formarii unei personalitati 
armonioase a copiilor  inca de la cea mai frageda varsta. 

Timpul liber al copiilor sta din ce in ce mai mult in atentia organizatorilor procesului de instruire si 
educare in scopul folosirii mai eficiente a acestuia in procesul educativ al tinerei generatii. Copiii, au 
nevoie, de activitati de joc, de dans, de sport. Este si motivul pentru care educatoarele trebuie sa acorde 
toata atentia bunei organizari a timpului liber al copiilor din gradinite, imbinand armonios, munca si 
invatarea cu distractia si jocul. 

Prin activitatile extracurriculare desfasurate in gradinite se urmareste completarea procesului didactic, 
organizarea rationala si placuta a timpului liber. O cerinta foarte importanta vizand optiunea pentru astfel 
de activitate este selectionarea din timp a suportului teoretic in functie de interesele si dorintele copiilor si 
ordonarea lor intr-un repertoriu cu o tema centrala. 

Activitatile extracurriculare organizate in gradinite pot avea continut cultural, artistic sau spiritual, 
continut stiintific si tehnico-aplicativ, continut sportiv sau pot fi simple activitati de joc ,de participare la 
viata si activitatea comunitatii locale. 

In cadrul activitatilor extracurriculare cu o deosebita influenta formativa sunt incluse toate formele de 
actiuni care se realizeaza in afara programului propriu zis : plimbari, iesiri in natura, excursii, tabere, 
serbari cu diferite ocazii, concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite, parteneriate 
scolare pe diferite teme, etc . 

In activitatile organizate in mijlocul naturii si al vietii sociale, prescolarii se confrunta  cu realitatea 
printr-o percepere activa, investigatoare, prin actiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul 
inconjurator, a unor zone geografice si locuri istorice.Ei  dobandesc o mare cantitate de informatii privind 
munca si viata omului in diferite cotexte isi formeaza reprezentari simple despre structura si conditiile de 
viata ale unor plante si animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor si frumusetilor patriei . 
In cadrul  activitatilor in aer liber, prescolarii isi pot forma sentimentul de respect si dragoste pentru 
natura, de ocrotire a speciilor pe cale de disparitie. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 
constituie un mijloc de a intui si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru. Atat 
activitatile turistice cat si cele de concurs contribuie la imbogatirea si largirea vocabularului activ, a 
socializarii, a diverselor continuturi stimulative , astfel copiii pot reda cu mai multa creativitate si 
sensibilitate imaginea realitatii in cadrul activitatilor plastice si practice si de educarea limbajului , au mai 
multa initiativa in cadrul jocurilor. 

Spectacolele,serbarile, vizionarile (teatrul de papusi) constituie o alta forma de activitate 
extracurriculara in gradinite, prin intermediul carora copilul face cunostinta  cu lumea minunata a artei. 
Aceasta forma de activitate il pune pe cel mic atat in calitate de actor cat si de spectator in fata unei surse 
inepuizabile de impresii puternice, precum si in faptul ca se apeleaza in permanenta la afectivitatea 
copilului. . Viata afectiva la varsta infantila constituie temeiul viitoarei personalitati.  
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A te concentra asupra ei, a mecanismelor proprii de functionare constituie, de fapt, esenta activitatii 
instructiv – educative a educatoarei in gardinita de copii, barometrul de apreciere a eficientei acestei 
munci, chiar daca roadele ei vor fi culese nu imediat, ci in timp, uneori de-a lungul intregii deveniri 
umane. Prin organizarea unor concursuri intre grupele aceleiasi gradinite sau intre gradinite diferite (pe 
diferite faze, pe diferite teme) dezvoltam dragostea si interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea si 
personalitatea lor suferind modificari pozitive, putand usor depista tinere talente artistice in vederea 
cultivarii si promovarii lor. 

Concursurile sportive vin ca si o completare a activitatilor de educatie fizica, si ajuta la dezvoltarea 
psiho-motrica  a copiilor,cei mici participand cu multa placere . 

In acelasi timp nu trebuie neglijat rolul  activitatilor extracurriculare in formarea caracterului colectiv 
care conduce la « sudarea legaturii » dintre cei mici, ii invata sa traiasca in grup ,sa colaboreze ,sa accepte 
si sa respecte parerile celorlalti.  

”Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor fi 
mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” ( M. 
Montessori ” Descoperirea copilului „ Editura Didactica  si Pedagogica, 1977 ). 
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Importanța activităţilor extraşcolare în procesul educaţional 
 

Prof. Preda Alincuţa Voichiţa 
Colegiul Naţional ,,Andrei Mureşanu „ Bistriţa 

 
 
În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 
copiilor.În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.După o binecunoscută clasificare UNESCO, 
educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte 
principale:educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 
vieţii de zi cu zi. 

educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu 
caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite să 
susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter 
complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi 
cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot participa 
elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi 
educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine.Implicarea elevilor în activităţi 
extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare 
era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. 
Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime 
liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica 
valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 
-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă cursurilor şi cu o 

scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze 
cursurile; 

-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în 
acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine 
dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de 
cunoaştere a elevilor; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul 
şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 
Organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică, 
îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 
dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 
ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 
comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială 
în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu 
caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge 

2550



următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre 
relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite civilizate, îmbogăţirea vocabularului activ cu 
cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri 
educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 
relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile extraşcolare 
le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care participarea 
(activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. Mai mult, 
valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la clasă ar constitui 
un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea 
spiritului de iniţiativă a acestora. 

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 
nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. Succesul activităţilor extraşcolare depinde 
de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a 
activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru 
activitatea desfăşurată. 

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a 
curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi” şi să îi 
facă pe elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai 
ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ 

pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii 
umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega 
importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică 
cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
tinerilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

 
Prof. înv. preșc. Dragomir Valentina 

Grădinița cu P.P. și P. N. Crai Nou Ploiești 
                                                                               
 
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 
încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 
cunoştinţelor”. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 
rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse 
informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în 
asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se 
autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul 
principal al grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu 
dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi 
învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a 
problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o 
gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 
este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.Scopul activităţilor 
extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi 
bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 
informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi 
factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă 
de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi 
această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul 
că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 
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Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la 
televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in 
nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi 
dezvoltaţi intelectual. Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de 
cunoştinte punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.     Activităţile de acest gen  
au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, 
colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu 
realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 
principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect 
si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii 
pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi 
modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La 
vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , 
fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu 
particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator: curăţarea         
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Importanța activităţilor extrascolare 
 

Prof inv prescolar:Dragoescu Amelia Dariana 
Gradinita cu Program Prelungit Bocsa 

 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo 

de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În 
şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul 
educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul 
acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter 
atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în 
aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia 
creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere 
de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă 
,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor 
şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 
stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea 
acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în 
acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este foarte 
important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

 
Prof.înv.primar Iordache Cristina-Ionela 

Școala Gimnazială Iedera de Jos 
 
Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio” care înseamnă creștere, hrănire, cultivare. 

Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. Școala are rolul de a forma 
oamenii de mâine, tânăra generație ce va trebui să se adapteze oricărei situații. De aceea încă de la vârste 
fragede, copiii trebuie puși în situația de a descoperi, de a fi creativi, de a experimenta, de a realiza cât 
mai multe activități din variate domenii. Societatea nu dorește doar oameni plini de informații, ci dorește 
oameni care să știe să aplice ceea ce au acumulat. 

Una dintre tipurile educației, este educația nonformală, ce cuprinde ansamblul influnțelor educative 
neșcolare (activități extra-para-perișcolare), structurate și organizate într-un cadru totuși institutionalizat, 
dar situat în afara sistemului de învățământ. 

Activitățile extrașcolare ale elevilor răspund funcțiilor importante ale timpului liber: 
- informare - să contribuie la îmbogățirea orizontului de cunoștințe și informații din domeniile științei, 

tehnicii, culturii, artei, literaturii etc.; 
- formare- dezvoltare - să stimuleze dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligența, spiritul 

inovator, să cultive talente, valori morale, spiritul de cooperare și sociabilitate etc.; 
- destindere - recreere; 
- divertisment- distracție. 
Educația extracurriculară este desfășurată în afara procesului de învățământ și are un rol extreme de 

important în formarea și dezvoltarea copiilor. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 
civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai 
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și 
fenomenele din natură. Aceste activități sunt percepute de elevi ca o manieră de joacă, ca o nevoie de 
mișcare, de descoperire, fără a conștientiza multitudinea de cunoștințe, aptitudini, abilități dobândite. 
Elevii sunt antenați în diverse activități, ce ating diverse domenii ce le oferă posibilitatea de a-și forma o 
latură socio-culturală, de a le facilita adaptabilitatea la mediul școlar, capacitatea de a aplica ceea ce știu. 
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 
în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Prin intermediul 
acestor activități, viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de  învăţare şcolară. 

Printre cele mai îndrăgite activități extrașcolare se numără excursiile. În cadrul activităţilor organizate 
in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acţiuni directe 
obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul 
acţiunilor turistice, elevii își pot forma sentimental de respect si dragoste față de natură, față de om și 
realizările sale. De asemenea excursiile le oferă posibilitatea de a merge la muzee, la grădina zoologică 
sau botanică, la spectacole de teatru, de circ, etc. Vizitele la muzee, monumente, expoziții, le oferă 
copiilor posibilitatea de a descoperi, de a cerceta trecutul, folclorul, mândria poporului nostru, istoria ce 
nu le poate fi prezentată decât prin intermediul cărților, imaginilor și a obiectelor. Și ce poate fi mai 
interesant decât observarea directă a obiectelor vechi, păstrate cu mare grijă și transmise generațiilor 
următoare. Observarea directă a acestora, desăvârșește ceea ce elevii acumulează în cadrul orelor. 

Participarea la spectacole, la teatrul de păpuși, la diverse reprezentații, le poate dezvălui acestora 
talente necunoscute încă, sau îi orientează spre muzică, poezie, pictură, dans etc. De asemenea, copiii fac 
cunoștință cu lumea artei, a teatrului, a costumelor, a magiei poveștilor transmise. Deşi această formă de 
activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în 
faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, 
permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Serbările școlare reprezintă un 
motiv de încântare atât pentru copii,  cât și penru părinți. Aceștia se dezvoltă din punct de vedere artistic 
și se realizează o atmosferă de sărbătoare, ca o răsplată după întreg efortul depus. 

Între activitatea școlară și cea extracurriculară există o strânsă legătură, chiar dacă aparent acestea nu 
se intersectează, ele formând și dezvoltând gândirea critică, copiii fiind proprii actori ai educației lor. 
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Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice  vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă 
spiritul practic, operaţional, dexteritatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de  bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal -
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de 
talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare 
a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare  în educaţia copiilor 
 

Grădinița cu Program prelungit Nr 1 Tinca 
Autor :  Prof. Iambor Andrea Karola 

 
Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor preşcolare cu activităţi 

extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii întregului grup 
de elevi, a relaţiilor creative, astfel educatoarea putându-și afirma spiritul inovator, creativitatea didactică, 
totodată atrăgându-i si pe copii. Dezvoltarea personalității preșcolarilor este preocuparea primordială a 
educatoarelor în scopul modelării întregii activități psihice a preșcolarilor și a conduitei acestora conform 
cerințelor societății în care se trăiesc. Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare 
activităţilor de învăţare realizate în grupă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul 
pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod 
plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest 
tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. În cadrul acestor activități preșcolarii deprind 
folosirea diverselor surse informaționale, se autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să 
le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească pentru viață. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 
interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa obiectele și 
fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de 
activitate.   Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele copiilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara grupei .  Ei  pot reprezenta cu mai 
multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează stimuleaza si orienteaza copiii spre unele 
domenii de activitate: muzica, sport, pictura.  

               
Serbările marchează evenimente importante din viața preșcolarilor. Aceste activități constau în 

dezvoltarea artistică a copiilor dar și într-o atmosferă de sărbătoare instalată cu acest prilej. Am realizat 
astfel de activități cu ocazia zilei 8 Martie, a Crăciunului,  și la sfârşit de an şcolar, oferindu-le copiilor 
posibilitatea de a se exprima liber oral, prin muzică, sau dans. 

                                                                           
Excursiile si taberele scolare contribuie la imbogatirea cunostintelor copiilor despre frumusetile tarii, 

la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natura, arta, cultura. Prin excursii, copiii pot 
cunoaste realizarile oamenilor, locurile unde s-au nascut, au trait si au creat opere de arta.  

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
organizat la nivel de grădiniță concursuri de creații artistice din cadrul proiectului de sănătate, dar am 
participat şi la  concursuri  județene  de creații plastice,unde am obținut  multe premii . 
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Consider că în orice grădiniță cadrele didactice trebuie să  promoveze activităţile extracurriculare, 

stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea copiilor. 
Educatia extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe 
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în 
mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădinița cu viaţa. Activităţile extraşcolare, în 
general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a 
caracterului copiilor din grădiniță, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili 
sufletelor acestora. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de  bună 
voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite 
să-şi cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestui obiective depinde în primul rând 
de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin 
punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune grupa de copii .  

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea  înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu  însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 
copiilor, dar să  îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități 
de formare a caracterului copiilor încă din grădiniță deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și 
mai accesibili  sufletelor acestora. 

 
       Bibliografie : 
 * Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea  procesului de învăţământ , 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
 * Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi 
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* * Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului  
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Rolul activităţilor extracurriculare - exemple de bună practică 
 

Bătrinu Maricela  prof. învăţământ preşcolar  
Grădiniţa cu P.N.Nr.19 Focşani, Jud.Vrancea 

 
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi conţinut specific, este in mod natural 
complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă 
rezultate mult mai bune dacă este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. Având un 
caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 
astfel de activităţi. Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 
pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extracurriculare organizate în grădiniţă au un conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. . Aceste activităţi sunt următoarele: serbările cu diferite ocazii,  plimbările, ieşirile în 
natură, excursiile, concursurile între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe 
diferite teme, etc. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  Serbările 
organizate de mine la grupă şi care au  avut un real succes  sunt următoarele: ,, Carnavalul florilor “, 
,,Adio grădiniţă”, ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun”, ,,E ziua ta copile”.  La pregătirea şi realizarea 
serbărilor, copiii  au participat cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 
ţinută estetică, distracţie, satisfacăţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. Serbarea este 
modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii lor.     

Excursiile şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Una dintre excursiile organizate la grupa 
mea a pornit de la Tema saptamânală  independentă  ,,Au fost si nu mai sunt”  în care era vorba despre 
dinozauri.  Impactul asupra copiilor a fost unul fabulos în care ei pur si simplu au fost introduşi in lumea 
reala a dinozaurilor. Tot în acea excursie am vizitat şi Grădina Zoologică de la Braşov unde copiii au avut 
parte de noi emoţii şi trăiri nebănuite şi netrăite de ei până în acele momente. O altă excursie care a avut 
un real succes este cea de la Iaşi unde am vizitat împreuna cu copii,  Casa Memorială a lui Ion Creangă.  

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin care 
copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursa 
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 
In grădiniţa noastră se desfăşoară o dată pe lună o activitate foarte îndrăgită de copii şi anume teatrul de 
păpuşi susţinut de ,, Teatrul Magic din Bacău”, spectacol ce le oferă copiilor bună dispoziţie şi trecere în 
revistă a poveştilor învăţate anterior la activităţile obligatorii.  

Concursurile şcolare între grupele aceleeaşi grădiniţe şi grădiniţe diferite constituie un alt mijloc de 
activitate extracurriculară în care dezvoltăm dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi 
personalitatea lor suferind modificări pozitive.. În fiecare an şcolar se desfaşoară în unitatea noastră 
concursul judeţean de educaţie pentru sănătate, ,,Învăţ, mă joc şi trăiesc sănătos’’, în cadrul căruia 
participă copii din tot judeţul şi care are un impact foarte mare asupra lor. Un alt concurs care se 
desfaşoară în unitatea noastră este concursul judeţean de interpretare vocală ,,Cele mai curate glasuri ’’, 
unde preşcolarii participanţi îşi dezvoltă simţul artistic şi estetic, gustul penru frumos şi abilităţile de mici 
interpreţi ai scenei. 

Activitatea extracurriculară este  o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine  creatoare, atât în modul de 
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a copiilor. 
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Importanţa activităţilor extraşcolare 
 

Prof.inv.primar Marinescu Alin Virgil 
Şcoala Gimnazială”Mihai Viteazu” Strehaia 

 
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. Dar 

sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărându-se: 
desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și aceștia nu se 
mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută soluții pentru 
valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar, 
este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori 
multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată. Se pune întrebarea: cum îi 
determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților extrașcolare? 

De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea 
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii și arii 
foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune dezvoltări 
armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la acel 
program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere deoarece scopul este 
acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării personalității elevului care își va găsi 
prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi performanți. 

În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica tradițiile, 
obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii cântă colinde, se bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la 
școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea 
de aceste comori preluate din moși strămoși. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot ceea 
ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam  și țară. Promovând valorile naționale învățăm să ne 
apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate 
determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. Iubirea, 
colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect din aceste 
activități. 

O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și care îi 
dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se deschid pe ambele 
părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în sine. Este de dorit ca 
elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru nonformal. Datoria noastră de dascăli 
este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să dea frâu imaginației, să își valorifice 
înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță. 

Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană trăiește 
intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante săptămâni. În aceste 
săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare activități extrașcolare care au 
ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și familiarizarea tânărului cu 
semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii Domnului. 

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații ale 
elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să se 
desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele religioase 
care marchează momentele cruciale ale existenței umane. 

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții. 
Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente înălțătoare, să 
conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante 
alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea 
momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca individ responsabil și valoros pentru 
societate. 

Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea, 
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu poate 
lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat. 
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Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități 
literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri comunității. Chiar 
dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei pot 
viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot urmări evoluția 
elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților declașează mari drame în sufletul 
elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc emoții puternice. 

Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel transmițând 
sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și părinții ar 
contribui la aceste momente. 

Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări religioase pe 
care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în biserică, mai ales în 
anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri, dulciuri, alimente pentru cei 
nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului. 

Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se pornește 
de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt 
activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui care aspiră la frumos, 
puritate. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 
Prof.Moț Teodosia-Anda 

Școala Gimnazială Romuli 
Grăd.cu.P.N. Nr.1 Romuli 

                                                                               
Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 

viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 
uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 
educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 
rezultatele vor fi întotdeauna deosebite.În cadrul  activităţilor extrașcolare copiii se deprind să folosească 
surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul 
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se 
autodisciplinează.           

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de 
operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al 
grădiniţei şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu dezvoltarea 
creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din 
proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor 
de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 
independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi 
şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca profesorul însăşi să fie creativ. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi..Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 
antrenarea copiilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului.cu atitudinile caracteriale. 

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea 
de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare 
cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 
este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia 
copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi 
dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la 
îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru 
frumosul din natură, artă si  cultură. 
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O oră de matematică aplicată, în magazin realizată 
 

prof. Lazăr Mariana Mihaela 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov 

 
Școala Altfel susține educația alternativă prin activități informale, oferind numeroase posibilități de 

realizare a unor activități diferite de cele obișnuite, realizate în clasă, într-un cadru formal.  
Am avut ocazia să participăm și noi la programul oferit de organizația internațională Junior 

Achievement prin activitățile de tip Job Shadow Day. În cadrul acestui mare program de dezvoltare și 
formare profesională a elevilor din România, școlarii s-au familiarizat cu piața locurilor de muncă, 
petrecând câteva ore în „umbra” unui părinte sau angajat dintr-o companie sau instituție locală. 

Pentru desfășurarea activității de orientare profesională, am ales locul de muncă al unui părinte, un 
magazin de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii, aflat în apropierea școlii. Avantajele au fost 
multimple, deoarece s-au evitat cheluielile cu transportul și eventualele riscuri de deplasare.   

Programul i-a ajutat pe elevi să înțeleagă diverse opțiuni de carieră și să găsească mai ușor răspunsuri 
la întrebările: Ce vreau să devin după ce termin școala?, Unde vreau să lucrez?, Care este cel mai potrivit 
lucru pentru mine? 

Activitatea a fost planificată și pregătită minuțios din timp, printr-o strânsă colaborare cu părintele, 
patronul magazinului. Am făcut o listă cu prețurile unor articole de îmbrăcăminte (maiou, ștrampi, șosete, 
tricouri, cămăși, etc.) care să îi ajute pe ele elevi să aprecieze valoarea unui obiect. De asemenea, ei au 
avut ocazia și să estimeze prețurile unor articole asemănătoare. 

Copiii au fost împărțiți în două echipe (fete, băieți) și au avut fiecare câte 100 de lei, din bancnote 
confecționate sau cumpărate de la jucării. Ei au avut sarcina de a calcula și de a completa într-un tabel 
sumele rămase după achizionarea fiecărui obiect vestimentar. 

De asemenea, au avut de ales și motivat opțiunea pentru folosirea restului, învățând astfel și noțiuni 
despre educația financiară (investiție, economisire, donare). 

Vânzătoarea a fost premiată de către elevi cu o diplomă  de onoare, deoarece a prezentat pe înțelesul 
copiilor atribuțiile și responsabilitățile postului. De asemenea, elevii au aflat și despre caracteristicile 
personale și profesionale  necesare atingerii performaței în cadrul acestui post. Copiii au susținut și un 
miniconcert de Ziua copilului și au fost recompensați cu dulciuri.  

Discuțiile ulterioare, pe baza formularului de feedback au ajutat copiii să se gândească și să motiveze 
dacă doresc să se orienteze spre o astfel de meserie sau ce cunoștințe învățate la școală ar putea folosi 
pentru acel post. De asemenea, elevii au fost întrebați dacă s-au gândit și la alte locuri de muncă după 
această experiență. 

Această activitate a avut succes, fiind apreciată atât de elevi, cât și de părinții lor, care doresc să le 
ofere în viitor copiilor și alte ocazii pentru a se familiariza și cu specificul unor meserii cât mai diverse.  
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PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR  - Școala Altfel 
 

prof. înv. primar IRIMIE NICOLETA 
 

AN ȘCOLAR 2016-2017 
,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

6 – 9 Iunie 2017 
Clasa  a II-a C 

 
Nr.   

crt. 

 
Denumirea 

activităţii/tema 

 
Obiective 

 
Tipul 

activităţii 

 
Profesor 

responsa
bil 

 
Participanţi

/ 
grup 

ţintă 

 
Termen 

Data/ora 

Evaluarea 
activităţii 

- 
modalităţi - 

 
 
 
1

. 

 
  
    ,,Vizită în 

natură” (Excursie la 
Cluj Napoca) 

 

 
 
-Îmbogăţirea 

cunoştinţelor referitoare la 
mediul înconjurător 

 
 

 
 
 
Excu

rsie 

 
 
 
prof. 

Irimie 
Nicoleta 

 
 
 
Elevii 

clasei  
a II-a  

C 
 
 
 

 
 
 
6 iunie  
2017 
9 – 20  

 
 
 
Fotogra

fii 
 

 
 
 
2

. 

 
          ,,Zilele 

școlii” 
( Școala mea - 

concurs de desene/ 
pictură) 

 
 

 
 
 
-Manifestarea 

comportamentului 
competitiv, dar şi a 
spiritului de echipă. 

 
 
Con

curs 
 
Acti

vitate 
practică 

 
 
 
cadre 

didactice  
din școală 

 

 
 
 
 
Elevii 

școlii 
 
 
 

 
 
7 iunie  
2017 
 
8 – 12  
 

 
 
 
Diplom

e 
 
Fotogra

fii 
 

 
 
 
 
 
3

. 

Drumeție: ,,Să ne 
cunoastem  
împrejurimile 
orașului” 

Itinerar: Şcoală – 
Parcul Municipal 
Aiud; 

- activitate de 
ecologizare; 

- strângerea unor 
materiale pentru 
activităţile din şcoală; 

- recunoaşterea 
plantelor din natură; 

 

 
- să dobândească 

cunoştinţe noi; 
 - să încurajeze  

activităţi de voluntariat în 
rândul elevilor; 

 
-  să recunoască 

plantele întâlnite folosindu-
se de cunostinţele dobândite 
la şcoală şi să cunoască 
importanaţa acestora; 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dru

meție 

 
 
 
prof. 

Irimie 
Nicoleta 

 
 
 

 
 
 
Elevii 

clasei  
a II-a  

C 
 
 
 

 
 
8 iunie  
2017 
 
8 – 12     
 

 
 
Impresi

i ale 
elevilor 

 
Fotogra

fii 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4

. 

  
 
 
,,Jocuri sportive” 
Camping ,,Deni” 

Aiud 

 
 
 
 
concursuri sportive 
jocuri (fotbal, tenis) 

 
 
 
 
 
Dru

meție 

 
 
  
  
prof. 

Irimie 
Nicoleta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elevii 

clasei  
a II-a  

C 
 
 
 

 
 
 
9 iunie 
 2017 
 
9 – 12  

 
  
 
 
Diplom

e 
 
Fotogra

fii 
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ROLUL ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE  
IN PROCESUL  EDUCATIONAL 

 
Prof. Pavel Daniel 

 
 
Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 

formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare.Aceste activități au ca scop identificarea și 
cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar 
succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi 
lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase.Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una 
complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările 
într-un mod practic, creativ, inovator. 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo 
de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În 
şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul 
educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul 
acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter 
atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul.Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii 
 în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. 
O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini 
speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă 
in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza 
niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare 
amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, 
şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi 
îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau 
 prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în 
primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi 
şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi 
tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură.Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative 
să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de 
relaxare. Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare, complementar activităţilor formale ale şcolii şi se 
cocentrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea si cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se 
derulează în incinta acestora sau în afară,au rol  in ansamblu a personalităţii elevilor,ţin de ansamblul 
şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a tipurilor de acţiuni derulate, 
oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a activităţii acestora. 
     Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: -participarea la activităţi 
extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu o scădere a ratei abandonului 
şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze cursurile,activităţile 
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extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în acestea, pentru că 
promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de 
sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a 
elevilor,participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul 
şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial,participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu 
o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea 
unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea 
cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată. 
Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri singura 
instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de provocări. Una 
dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice pentru a răspunde 
nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest context, activităţile 
extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. Studii de specialitate 
subliniază rolul acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui climat şcolar 
prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării. Legislaţia educaţională românească 
pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-a lungul întregii vieţi şi al educaţiei nonformale 
şi, implicit, al activităţilor extraşcolare. Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, 
o nevoie de completare a curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din 
monotonia de zi cu zi” şi să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a învăţa”. Problematica educaţiei 
dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate 
domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele 
exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. 
Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei 
permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip 
curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de 
procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
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Serbările şcolare, prilej de cunoaştere a folclorului românesc 
 

Prof. înv. primar POHRIB-GAVRILESCU ANA,  
Şcoala Gimnazială Nr.1 Matca, jud. Galaţi 

 
Motto: „Folclorul nostru nu numai că este sublim dar te face să înţelegi totul... E mai melodic decât 

orice melodie dar asta fără să vrea; e duios, ironic, vesel şi grav.“ (George Enescu) 
 
Slujitorii şcolii sunt oameni de menire care, pe lângă lecţiile obişnuite din fiecare zi, organizează şi 

alte forme de muncă didactică: serbările şcolare. Aceştia sunt „veritabili misionari ai neamului românesc” 
aflaţi în slujba activităţii de instrucţie şi educaţie a copiilor. A-i învăţa să scrie, să citească, să-şi 
preţuiască patria şi străbunii, să devină oameni sunt doar câteva din preocupările cadrelor didactice. 
Tradiţia de a organiza serbări şcolare se continuă şi astăzi pentru a modela personalitatea elevului. 
Acestea rămân în sufletele copiilor ca momente de deplină bucurie, de destindere, de emoţie. Ele nu vor fi 
uitate nici de cei care i-au întâmpinat pe „actori” cu flori, aplauze, zâmbete sau lacrimi de bucurie. 
Serbările şcolare solicită cunoştinţele elevilor de la diferite discipline şcolare, îmbogăţesc şi dau expresie 
vieţii afective a elevilor. Ca „actor” pe scena din clasă, şcolarul este încercat de sentimente de emoţie, de 
bucurie. În cadrul serbărilor şcolare pot fi abordate teme variate: credinţa în Dumnezeu, dragostea şi 
respectul faţă de părinţi, iubirea de ţară, respectarea valorilor morale. Elevii trebuie antrenaţi în aceste 
activităţi organizate cu clasa în funcţie de puterile, ştiinţa şi talentul lor. Fiecare elev trebuie să participe 
la serbare, acest lucru contribuind la dezvoltarea personalităţii lui. Elevul emotiv se ambiţionează să se 
prezinte bine pe scenă, să-şi înfrângă tracul, să fie atent la indicaţiile date, să se mobilizeze pentru a se 
autodepăşi. Organizată în manieră transdisciplinară, serbarea şcolară reprezintă o modalitate de abordare 
a unor scopuri instructiv-educative: antrenarea elevului în activităţi ce presupun munca în echipă, 
stimularea creativităţii şi a încrederii în forţele proprii, dezvoltarea simţului estetic al şcolarului mic, 
cultivarea aptitudinilor artistice ale elevului, educarea trăsăturilor morale ale şcolarului mic. 

Pregătirea unei serbări poate avea ca activităţi de învăţare:  
audiţii de cântece populare româneşti; 
exerciţii de intonaţie şi memorizare;  
interpretarea vocală de cântece populare accesibile, în grup şi individual, cu sau fără acompaniament; 
jocuri şi improvizaţii muzicale pe suport folcloric;  
colinde şi urări interpretate la sărbătorile de iarnă;  
cântece şi jocuri din folclorul copiilor, dialoguri pe aceste teme.  
În cadrul serbărilor şcolare organizate până acum am inserat câte un moment popular ce a trezit 

interesul, admiraţia, dragostea faţă de tradiţiile populare româneşti. Şezătorile organizate în clasă au 
cuprins: poezii din folclorul copiilor, momente simbolice reprezentând aspecte din viaţa şi munca 
sătenilor, proverbe, ghicitori, zicători, snoave, cântece şi dansuri populare(hora, sârba).  

În învăţarea dansurilor populare am parcurs mai multe etape. Mai întâi i-am învăţat pe şcolari paşi 
simpli de horă şi sârbă, mai apoi paşi mai complicaţi. La fiecare serbare am ales melodii cunoscute de 
către copii, cu linii melodice plăcute, cu un ritm simplu, pentru a le atrage şi mai mult interesul. Exemplu: 
,,Drag mi-e jocul românesc”, ,,Portul românesc”, ,,Hora”. Astfel, cântecele populare propuse au fost 
imediat îndrăgite şi interpretate cu multă pasiune de către elevi. Dansurile populare i-au familiarizat pe 
copii cu un nou element al folclorului, contribuind la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului nostru, 
la dezvoltarea simţului ritmic, a capacităţii de coordonare a mişcărilor, la educarea gustului pentru frumos 
şi armonie, la dezvoltarea dragostei pentru arta populară. Măiestria cadrului didactic constă în alegerea 
unor forme cât mai atractive şi cât mai variate în predarea dansurilor populare, contribuind astfel la 
păstrarea dansurilor tradiţionale, cu forme artistice deosebite. Cântecele populare întâlnite la toate 
serbările antrenează gândirea, memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. 
Prin valorificarea folclorului copiilor îi putem orienta pe aceştia spre cunoaşterea unor elemente de folclor 
al adulţilor, deosebit de bogat în ţara noastră, care exprimă sentimentele şi năzuinţele poporului nostru.  

Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor, 
din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă rezidă în conţinutul artistic prezentat, precum 
şi în atmosfera sărbătorească ce se instalează cu acest prilej. Nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestui 
gen de activităţi care conduce la sudarea colectivului de elevi. 
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VALENȚE EUROPENE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
 

Prof  . pentru învățământ primar Avasiloaei Adina Mirela 
Școala Gimnazială nr.10-Suceava 

   
 
REZUMAT:     
When we say  education, we say  NEW.That is why a gateway to new horizons is of course  

Europe.Because the European education has the higest standards, puts the student at the center, the 
interests of them, considered priorities, our desire is to borrow and introduce values that allow the 
Romanian system to develop positively and constructively. 

The democratization of social relations in the current European context determines the school to 
perceive the student as an individual with rights, which must be protected by virtue of his vulnerability. 

 
In contemporary society, dynamic and always transforming, with rapid changes and immediate 

effects, education and education must be renewed, supplemented, adapted, and the concept of rethought 
and modernized education. 

  
MOTTO:       
 „Viitorul trebuie pregatit, construit chiar. Suntem agenții liberi și eficienți ai lumii de mâine” (G. 

Berge).   
Integritatea europeană este o provocare atât pentru ţările membre cât şi pentru cele ce aspiră la un 

asemenea statut. Acestei provocări i se poate răspunde prin educaţia în spiritual valorilor europene şi al 
integrării europene ce poate fi considerată o componentă a “noilor educaţii”, dar şi un principiu al 
educaţiei integrale. 

Paradigma educaţiei în spiritual valorilor europene şi al integrării europene, cu dezideratele ei, oferă  
perspectivele conceperii şi punerii în practică a politicii educaţionale direcţionate de scopuri şi obiective.   

Uniunea Europeană finanţează acţiuni de politică educaţională comunitară prin programe 
variate,printre care:Socrates, Erasmus, Tempus, Comenius, Leonardo da Vinci, Euridice ş.a. 

Pentru prima dată in România avem o definiție reglementată legal a “calitații”, înțeleasă 
ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de educație si ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
îndeplinite așteptarile beneficiarului și standardele de calitate. 

   O educație de calitate este acea educație care are în vedere copilul și care este oferită de instituții 
responsabile ce știu să respecte individul. În realizarea calitații educației un rol important îl au și cadrele 
didactice care dau viață transformărilor proiectate la nivelul sistemului de învațământ prin reformele care 
vizează calitatea educației. 

În procesul instructiv-educativ, încurajarea compartimentului participativ, înseamna trecerea de la o 
achiziție pasivă la o acțiune transformatoare, prin intervenția profunda a modului de a fi, de interacționare 
a individului, adică se face pasul de la «a învața» la «a învața să fii și să devii» adică pregatirea pentru a 
face față situațiilor create, dobândind dorința de angajare și acțiune, de a interacționa satisfacator. 

Pentru acest lucru aducem în vedere acele valori europene, care pun individul  în centrul actului 
educativ și care îi facilitează prin diverse mijloace și metode integrarea sa activă în societate. 

Valorile europene dezvoltate în școală: 
Principiul egalității de șanse, conform căruia oamenii au șanse egale de a se exprima, de a învăța și de 

a deveni furnizori de informații și valori general valabile:adevăr, bine și frumos, nediscriminare, șanse 
egale la educație; 

Motivarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții, conceptul de dezvoltare durabilă, cu scopul de a 
avea tineri cât mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor prezente și viitoare, competenșele 
personale și profesionale ale elevilor prin stimularea acestora; 

Cooperarea directă a elevilor, părinților și a profesorilor cu rețele școlare naționale și internaționale; 
Dialogul intercultural prin activități de parteneriate europene, desfășurate la nivelul instituțiilor 

școlare; 
  Este foarte  important să avem în vedere aceste valori, aspecte care vor ajuta elevul și îi vor facilita 

accesul către o educație deschisă spre nou, fără a-i îngrădi, iată opiniile, ideile și punerea acestora în 
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practică. Este de menționat totuși că preluarea acestor valori trebuie să se facă ținând cont de raportul 
cantitate-calitate și de adaptarea lor la nevoile individuale de dezvoltare. 

Uniunea Europeană ne recomandă, prin documentul "Rethinking Education: Investing in skills for 
better socio-economic outcomes să implementăm în sistemul educaţional materii transdisciplinare, care 
contribuie la dezvoltarea abilităţilor pe mai multe arii, care creează şanse mai mari de angajare la sfârşitul 
studiilor. De altfel, conform Legii Educaţiei Naţionale, materiile transdisciplinare urmau să fie introduse 
în curriculumul preuniversitar până în 2016, când ar fi ajuns şi probă la Evaluarea Naţională (Capacitate), 
însă lucrul acesta nu se va mai întâmpla după ce modificările aduse de Ministerul Educaţiei unei 
ordonanţe urgenţă din decembrie 2012 vor trece de Parlament, luna aceasta. Comisia Europeană 
recomandă României şi celorlalte state membre să facă reforme în educaţie pentru a combate şomajul în 
rândul tinerilor şi pentru a-i ajuta să-şi dezvolte aptitudinile astfel încât să se poată angaja mai uşor.  Iată 
cele şase recomandări făcute de Comisie:  

1. Promovarea excelenţei în educaţia vocaţională (profesională) şi training (VET). Este vorba de 
specializare pe domenii specifice, în anumite meserii, vizând în mod special domeniile unde nu sunt 
destui profesionişti şi este o cerere mare pe piaţă. 

 2. Creşterea performanţelor şcolare ale grupurilor de copii care abandonează şcoala şi nu au niciun fel 
de calificare care să-i recomande pe piaţa muncii în vreun domeniu anume. Comisia ne recomandă să 
punem accent în special pe alfabetizarea copiilor şi identificarea de foarte devreme a celor care au 
probleme la scris, citit şi învăţarea noţiunilor matematice de bază şi acordarea de susţinere individuală, cât 
şi implementarea de strategii bazate pe studii care să ajute la prevenirea abandonului şcolar.  

3. Promovarea acumulării de abilităţi transdisciplinare care cresc posibilitatea de angajare, cum ar fi 
iniţiative antreprenoriale, abilităţi digitale şi învăţarea de limbi străine. Abilităţile transdisciplinare trebuie 
promovate din fazele incipiente ale educaţiei şcolare şi până la sfârşitul facultăţii, recomandă Comisia 
Europeană. De asemenea, trebuie formulate şi metode prin care se pot verifica abilităţile 
transdisciplinare.  Un alt lucru important este ca tinerii să nu părăsească sistemul de învăţământ fără să 
aibă măcar o experienţă antreprenorială, adică să facă practică într-o firmă, lucru care se aplică în special 
elevilor de la şcolile profesionale. 

 4. Reducerea numărului de adulţi necalificaţi. UE recomandă strategii la nivel naţional pentru a-i 
ajuta pe cei care au părăsit deja sistemul educaţional să se califice pe un domeniu. Este vorba tot de stagii 
de practică la companii şi experienţă acumulată în afara şcolii. De asemenea, Comisia mai recomandă 
formularea unui ghid educaţional care să ofere training specific pentru fiecare individ în funcţie de 
domeniu 

 5. Comisia ne recomandă modernizarea şcolilor cu noile suporturi tehnologice (calculatoare, tablete) 
pentru a le facilita elevilor accesul mai rapid la informaţie şi concretizarea bazelor informatice 
educaţionale, un fel de biblioteci virtuale de unde elevii îşi pot procura materialele de curs şi de lectură de 
pe calculator sau tabletă. 

 6. Educarea profesorilor în ceea ce priveşte noile metode de predare. Este vorba despre calitatea 
actului pedagogic, celebrul "teacher training" din străinătate prin care se urmăreşte pregătirea constantă şi 
instruirea cadrelor didactice pentru a face faţă noutăţilor şi schimbărilor. 
În concluzie putem spune că școala românească ,se dorește a fi o școală cu deschidere spre nou, spre 
modern, care împrumută din valențele europene, care își pune elevul în centrul tuturor preocupărilor și 
care îl ajută să se dezvolte din punct de vedere psihologic, cognitiv, emoțional  pentru o bună integrare 
ulterioară, ca individ complex în societate. 

  Atunci când scopul principal și obiectivele propuse au fost atinse, putem spune că am reușit să 
adaptăm cu succes, valori și valențe europene! 
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Rolul activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 
 

profesor: Teodor Cristina 
 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. Activităţiile 
extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului 
de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi 
aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, se îmbinâ utilul cu plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul şcolar. 

Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o 
finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative 
exercitate asupra copilului.  

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Activitățile extrașcolare se referă la acele activități 
realizate în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor 
clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ. 

Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de 
operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina 
Zoologică.  

Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea 
de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare 
cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească în primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 
este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia 
copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi 
dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, 
la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Trebuie să ţinem cont să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu formator mai atractiv, 
în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei 
înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”(Maria 
Montessori –“Descoperirea copilului”) 
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Lazăr V., Cărăşel A., Psihopedagogia activităţilor extracurriculare, Ed. Arves, Craiova, 2007; 
Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007. 
 
 
 

2573



Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional 
 

Inst. Ardelean Nina Anamaria 
Școala Gimnazială Lucian Blaga, Baia Mare 

 
În decursul celor câtorva ani în care am avut privilegiul de a mă bucura de activitatea de dascăl am 

avut, nu doar o dată , uimirea de a descoperi că în urma unor activități extrașcolare, bagajul de cunoștințe 
ale elevilor mei s-a îmbogățit considerabil.  Am fost plăcut surprinsă să descopăr cum elevii mei, chiar și 
cei mai care nu se descurcau atât de bine, au rămas cu atât de multe cunoștițe după câte o activitate 
extrașcolară.                   

Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă independenţă mai mare elevilor şi asigură o 
posibilitate de varietăţi pentru manifestările disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de 
norme disciplinare”.  

Activităţile extraşcolare se deosebesc de activităţile şcolare. Ele sunt diferite din punct de vedere al 
conţinutului, duratei, metodelor folosite şi formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor 
extraşcolare nu este stabilit printr-un curriculum obligatoriu; elevii își pot alege conţinuturile care 
oglindesc exact interesele şi dorințele lor. Din această cauză aceste activități le  stimulează şi dezvoltă 
vocaţia, talentul, încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe 
iniţiativă, imaginaţie și opţiune. Activitățile extrașcolare își aduc aportul major în formarea unor 
personalităţi complete şi complexe. Având un  larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot 
îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de 
filme, competiţii sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând totodată anumite 
sentimente. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând 
spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos. Excursiile şi 
vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii experienţei de viaţă a elevilor. 

              Elevii sunt fascinați atât de faptul că își pot aduce aportul în alegerea unor obiective, trasee, 
eventuale locații în care să se desfășoare anumite activități extrașcolare, lucru îi face să se simtă cu 
adevărat implicați în întreaga activitate. Ei asociază activității emoții, trăiri , lucru care e important și în 
îmbogățirea culturii sale generale . Când înveți despre ceva ce îți face plăcere, înveți cu drag. O excursie, 
de exemplu , elevii nu o asociază doar cu o destinație, o asociază cu prietenii, adăugând ceva în bagajul 
de emoții , de comportament, de acceptare a celorlalți, o asociază cu un parcurs , elemente de geografie 
noi pe care doar în clasă nu le asimilează.  

        Activitățile extrașcolare formează personalități complete, copii fericiți și elevi dornici de a afla 
mai multre despre tot ceea ce îi înconjoară, dar ce nu se poate vedea intr-o sala de clasă. 
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Formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor  
cu CES prin activităţi extracurriculare 

 
Prof.Cîrlejan Anica 

 
 
 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 
                                                        (Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) 

 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 
În şcoala eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 

dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. Scopul activităţilor extraşcolare este 
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, 
cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de 
suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor 
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, 
problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună este 
aceea „care modelează eul”, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru că ei se vor 
integra în realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în elevi propriul „eu”, 
conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest lucru  se poate realiza nu 
numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. Este necesară o riguroasă 
planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale 
ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul 
educaţional. Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza 
mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 
priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se 
în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi 
factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii noștri au conţinut cultural, artistic, spiritual, 
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de 
referinţă, jaloane care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat 
propria sa identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea 
şi valorizarea acestor copii. Pornind de la ceste considerente, încă de la începutul apostolatului am 
considerat că trebuie să facem ceva pentru a duce mai departe obiceiurile si datinile locului. 

La nivelul scolii am înfiintat formatia de dansuri populare,”Dor Someșan”,unde elevii noștri au învățat 
unele dansuri populare locale: am reusit să-i învătăm ”bărbuncul”,de-a lungul”, ”în doi”etc. 

Cu răbdare si muncă deosebită, am indus în rândurile copiilor dragostea pentru dans si cântec, 
reunindu-i în ansamblul folcloric de cântece si dansuri, ansamblu care a obtinut rezultate deosebite la 
nivel judetean si national. Satisfactia noastră cea mai mare era si este când elevii vin si ne caută să-i 
includem si pe ei în ansamblu. Atunci ne dăm seama că munca nu a fost în zadar, iar copiii iubesc în mod 
deosebit folclorul local. Am considerat că si sezătoarea este prin functiile ei instructiv –educative, un mod 
de a reactualiza anumite obiceiuri din trecut ale satului .  
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Cântecul, strigătura, ghicitorile, proverbele s-au îmbinat armonios cu activitătile desfăsurate odinioară 
de bunicile lor: tesutul, torsul, împletitul, cusutul, etc.  desfăsurate într-un cadru adecvat , într-o sală 
împodobită cu obiecte din lada cu nestemate a bunicii, sezătorile au avut un impact deosebit asupra 
copiilor, motivându-i  în acelasi timp trezindu-le dorinta de a învăta si ei anumite îndeletniciri ale 
trecutului care sunt pe cale de a fi uitate. 

O atentie deosebită am acordat farmecului obiceiurilor populare de Crăciun si de Anul Nou , în acest 
sens înfiintând „Corul de colindători al școlii noastre”. Conceput ca o sinteză ce înmagazinează cele mai 
frumoase traditii ale trecutului, ansamblul format a dat măsura măiestriei în a confectiona costumele 
necesare diferitelor personaje, dar si talentului în a interpreta rolurile si momentele care marchează 
evenimentele ce se desfăsoară cu  diferite evenimente.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
Prof. înv. primar: Crihan Irina Mihaela 

Şcoala Gimnazială: Mihai Eminescu, Băneşti 
Judeţul: Suceava 

 
Vrem sau nu, în viaţa cotidiană sau profesională suntem cu toţii, într-o formă sau alta, supuşi 

procesului de influenţă socială. Interacţiunile sociale influenţează atitudinile şi comportamentele 
individuale sau de grup. Astfel noi, oamenii, ca persoane trebuie să ne conformăm, să încuviinţăm, să ne 
supunem, să avem sugestii şi să fim expuşi fenomenului schimbării. Aşadar este foarte important, ca 
părinţi, să ne interesăm de soarta copilului nostru şi să-i oferim suportul necesar de care are nevoie pentru 
a se adapta în societate. În funcţie de cum le acordăm încredere, sau nu, la rândul lor aceştia îşi dezvoltă 
încrederea în ei înşişi care le va fi de folos pe parcursul întregii vieţi, iar acest lucru le poate creea o viaţă 
mai uşoară prin care să treacă mai uşor. 

Părinţii îşi ajută copiii oferindu-le sprijinul de care au nevoie, încurajându-i permanent, valorizându-le 
şi cultivându-le încrederea în sine, acest lucru realizându-se cu tact şi multă înţelegere. Chiar dacă la o 
serbare nu s-au descurcat foarte bine, trebuie încurajat ca la următoarea să nu mai fie atât de stresat. 

Elevii zilelor noastre se confruntă cu multe tentaţii care îi pot distrage de la tot ceea ce înseamnă 
şcoală. Internetul, televizorul, jocurile sunt mult mai atractive decât socializarea pe care noi o făceam 
odinioară. Părinţii sunt conştienţi de importanţa învăţăturii, dar şi de felul în care ei reuşesc să se 
integreze în societate, şi de aceea le revine rolul de a-i educa în acest sens alături de profesori. 

Copiii sunt foarte diferiţi şi de aceea  au nevoi diferite. La fel şi în realizarea serbărilor, atât copiii cât 
şi profesorii  pot necesita un ajutor mai mare sau mai mic din partea părinţilor. Din acest motiv părintele 
trebuie să fie disponibil şi receptiv la nevoile copilului său, şi aici putem aminti: costume necesare pentru 
serbare, diferite obiecte, ş. a. De toate aceste lucruri, de multe ori, numai părinţii pot face rost. 

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională şi 
plăcută a timpului liber . 

Important este  rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale. În acelaşi 
timp cu elevii aducem la un loc şi pe cei care sunt cu adevărat interesaţi de viaţa, de trăirile sufleteşti şi de 
modul de socializare a copiilor lor, părinţii. 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de 
formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi 
şi mai accesibili sufletelor acestora. Aceste activităţi au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii 
copilului, deoarece implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. Sunt momentele cele mai 
frumoase ale copiilor cănd aceştia vreau să demonstreze părinţilor că pot avea incredere în ei şi încearcă 
să nu îi dezamăgească. 

Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 
dăruire, la astfel de activităţi. O serbare frumoasă este atunci când învăţătorul pune în scenă activități 
unde elevii, prin stângăciile specifice vârstei, transpun părinţii in vremuri de demult şi îşi amintesc cu 
drag aceleaşi momente, dar trăite acum prin ochi de adult.Valoarea estetică este sporită şi de cadrul 
organizatoric: sala de festivităţi sau un colţ de clasă amenajate în chip sărbătoresc . 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în 
sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, 
satisfacţie, toate acestea imbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens.Este un succes 
extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor. Reuşita 
spectacolului produce ecou în public, iar aceasta îi stimulează pe copii să dea tot ce au mai bun . 

Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de 
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi 
forma convingeri durabile . 
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Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei 
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

Alături de şcoală care asigură maxima comunicare între generaţii, familia şi comunitatea au o 
deosebită valoare în formarea personalităţii copilului. Fiecare om vine pe lume cu o anumită zestre nativă, 
apoi graţie climatului afectiv din familie, copilul cunoaşte lumea din jur printr-un permanent dialog cu cei 
mari, învaţă şi poate să iubească, comunică, se ghidează după anumite modele, imită diferite acţiuni până 
îşi formează propriile valori, propriile principii despre lume, despre viaţă. 

În relaţia şcoală - familie - comunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă, de 
simpatie şi admiraţie, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare şi provocare. Relaţiile dintre şcoală, elevi, 
familiile acestora şi comunitate trebuie să fie bazate pe contact şi colaborare, pe transmitere de informaţii 
şi prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra comportamentelor elevilor, pe trăiri 
afective şi emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare. O metodă bună de a aduce faţă în faţă 
toate părţile componente ale comunităţii locale sunt serbările. Aici poate fi invitat de la preotul satului, 
poliţistul, până la consiliul local şi primar. Pentru că orice copil, în această perioadă, aşteaptă cu 
nerăbdare o răsplată pe măsura efortului depus, pot fi implicaţi si agenţii economici din comunitatea 
locală pentru a sponzoriza aceste activităţi benefice ale şcolii ce fac legătura între trecut şi prezent. 

Pentru atingerea unui nivel de calitate ridicat în eficientizarea relaţiei şcoală - elev - familie -
comunitate, este necesar de abordat un stil empatic de comunicare între părţi ce trebuie transpus în 
psihologia mentală a elevului astfel încât să se producă o apropiere între părţi, păstrând însă o neutralitate 
necesară şi un echilibru constant şi permisiv. 

Au existat întotdeauna educatori excelenţi şi părinţi iubitori, care nu şi-au pus probabil atâtea 
probleme şi totuşi au reuşit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai uşor într-o lume foarte statornică, 
în care tradiţia avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaţie sau două, 
relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre adulţi şi tineri, apare uneori ca o problemă a societăţii pe care 
profesorul împreună cu şcolarii mici doreşte să o rezolve prin aceste întâlniri unde pot participa toti 
membrii comunitătii. 

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a 
dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor 
acestora şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei.  
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Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ 
 

P.I.P. Leonte Carmina 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Săveni 

Jud. Botoşani 
 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria 
Montessori –“Descoperirea copilului”) 

 
Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu 
mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi mister a 
basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui 
copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 
temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 
prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai 
temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo 
de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii şcolarilor. În şcoala 
contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 
dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 
personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi 
socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional 
devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 
contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se 
pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  
participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu 
plăcutul. 

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi 
bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. O activitate desfăşurată într-
un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrării 
în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera 
influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim: taberele, 
excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în 
aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia 
creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere 
de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea 
sezătorilor literare. Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă, 
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca învăţătorul însăşi să fie 
creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le 
stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea 
acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către 
cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de 
iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit 
exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o 
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gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, 
este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, 
distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul 
decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, 
educaţia pentru păstrarea valorilor, etc. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica 
în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 
IN GRADINITA 

 
Prof.inv.presc.Pop Dobra Zamfira Iulia 

G.P.N.NR.6,TALPE 
 
În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo 

de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În 
şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 
formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional 
impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul 
educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante 
deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul 
acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un caracter 
atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii 
 în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură aparte, diferită de clasica metodă de predare-învăţare. 
O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini 
speciale şi facilitarea integrării în mediul şcolar.Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă 
in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza 
niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare 
amintim: taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, 
şezătoarele, spectacolele în aer liber,  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii  pot fi stimulaţi şi 
îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme 
educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau 
 prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în 
primul rând o gândire independentă ,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi 
şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă 
important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi 
tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a 
participa necondiţional la desfăşurarea acestora.               
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură.Ceea ce trebuie să ţinem cont 
 este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim să 
prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare.Este foarte important să dăm o notă 
relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.                                                                                                                      

Activitățile extrașcolare realizate dincolo de procesul de învățare își au rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, 
școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare. 

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim la 
televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor nostri in 
niste persoane incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de toate slabi 
dezvoltati intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta , copiii acumuleaza o serie de 
cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.    

Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni 
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al vietii 
sociale , copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele , fenomenele, 
anumite locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, 
prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In 
urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , 
imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 
folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta toamna , frunzele 
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ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare,frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor 
ramane in suflet celor mici , creandu-le emotii estetice.La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la 
tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul , fiind dispusi sa actioneze in acest sens .Ca 
educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat , in acord cu particularitatile de varsta , cunostinte stiintifice , 
sa organizam activitati educative privind protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, , a mediului 
de joaca , ocrotirea unor animale . 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin care 
copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, valoarea 
ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, precum si in faptul 
ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui de 
asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni 
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 
urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte educative, 
stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca arta 
filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor 
de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenta 
pozitiva mai evident conturate. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă pe 
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii 
neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în 
convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, 
în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea personalităţii elevilor 
 

Prof. Dincă Maria-Cristina, 
Şcoala Gimnazială ,,Emil Racoviţă” Oneşti, jud. Bacău 

 
,, Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această  lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi vremea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze:” ( Maria 
Montessori) 

       
Potrivit Dicţionarului limbii  române pentru elevi, ediţia 1983, Educaţia reprezintă un fenomen social 

fundamental apărut o dată cu societatea umană şi  este specifică fiecărei organizări sociale, îndeplinind 
funcţiile de informare şi de formare a omului din punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. 

De-a lungul vieţii asupra individului se exercită o serie de  acţiuni şi influenţe educaţionale, grupate de 
către specialişti în trei tipuri sau moduri de realizare a pregătirii pentru viitor : educaţia formală (şcolară), 
nonformală ( extraşcolară) şi informală ( cunoştinţele cu care individul se întâlneşte zi de zi: în familie, cu 
prietenii, pe stradă etc. Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul formării educaţiei şi 
conţine majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei , fiind activităţi extraşcolare sau 
activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ, acţiunile educative 
plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod 
particular pentru fiecare persoană. În vreme ce timpul extraşcolar a fost definit drept ,, libertate sub 
control instituţional”, timpul liber se caracterizează prin: alegerea liberă şi eliberarea de sub obligaţiile 
instituţionale, caracterul dezinteresat al activităţilor, dar şi caracterul personal, întrucât încurajează 
virtuţile dezinteresate şi caracterul hedonist, întrucât produce satisfacţie. 

Dintre funcţiile timpului liber, pot fi amintite:  
funcţia de relaxare, de destindere, care constă în posibilitatea de refacere a organismului după 

activitatea de bază;  
funcţia de distracţie, care se realizează prin delectare şi amuzament generând un tonus optimist;  
funcţia educativă, de dezvoltare, care se concretizează în opulenţa vieţii spirituale şi dezvoltarea 

personalităţii, formarea capacităţii de autoorganizare a unui stil de viaţă elevat, stimularea capacităţilor 
creatoare şi a stilului participativ. ( Vasile Marcu, Florica Orţan, Emilia Adina Deac, 2003). 

La nivelul învăţământului preuniversitar din ţara noastră, educaţia nonformală cuprinde activităţi 
variate care pot fi desfăşurate atât în cadrul şcolii, cât ş  în afara şcolii .  

De menţionat este faptul că aceste activităţi , la fel ca în cazul educaţiei formale, sunt coordonate de 
cadre didactice specializate, dar, care în aceste situaţii, au un rol secundar, de moderatori sau 
coordonatori. Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, prin aspectul conţinutului şi 
formele de realizare, fiind caracterizată prin: caracterul facultativ, elevii fiind implicaţi în proiectarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor, prin aspectul evaluării care nu se face prin note sau calificative, 
oferă răspunsuri concrete la cerinţele fixate, permite momente de abstractizare, prin utilizarea 
cunoştinţelor din viaţa practică, pune în valoare aptitudinile şi interesele copiilor şi ale tinerilor, 
facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri şi interdisciplinar, scoate în evidenţă 
funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare. Activităţile extraşcolare vizează, de regulă, acele 
activităţi cu rol complementar orelor clasice de predare-învăţare. Aria de desfăşurare a acestora este greu 
de delimitat. Pot fi excursii, drumeţii, vizite la muzee, la diverse instituţii publice, la alte unităţi de 
învăţământ, vizionarea de spectacole de teatru, opera, muzică clasică, activităţi artistice, cluburi tematice, 
activităţi sportive, legate de protecţia mediului etc.  

Iată câteva caracteristici de bază ale activităţilor extraşolare: 
înglobează activităţile organizate de şcoală în afara mediului şcolar sau / şi de către alte instituţii 

extraşcolare specializate ( cluburi sportive, şcoli de artă/ muzică pentru copii etc); 
au rol complementar celui al şcolii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene şi relaţii, iar activităţile extraşolare 

reprezintă un element fundamental în reţeaua şcoală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare şi explorare a identităţii, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
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Este cunoscut faptul că activităţile extraşcolare generează capital social şi uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituţional. Participarea elevilor la astfel de activităţi îi ajută 
să se înţeleagă pe ei înşişi prin observarea şi interpretarea propriului comportament în comparaţie cu al 
celorlalţi. Nu în ultimul rând, activităţile extraşcolare  reprezintă un element prioritar în politicile 
educaţionale întrucât au un impact pozitiv asupra personalităţii elevilor, asupra performanţelor şcolare ş a 
integrării sociale. Pornind de la aceste idei generale am iniţiat proiectul  Pe urmele marilor noştri scriitori, 
proiect ce-şi propune să-i readucă la lumină pe unii dintre marii scriitori români  şi opera lor, să-i 
conştientizeze pe copiii din comunităţile în care s-au născut asupra valorii culturale a operelor lăsate 
moştenire de înaintaşii lor, să facă legătura între creaţiile literare de odinioară şi cele scrise de autori 
contemporani. Stimulând preocuparea elevilor, ei vor căuta să se documenteze pentru anumite teme la 
faţa locului, din surse directe şi vor descoperi o nouă modalitate de petrecere a timpului liber. 

Scurtă descriere a proiectului: 
Proiectul îşi va realiza pe parcursul unui an calendaristic, obiectivele propuse prin organizarea şi 

desfăşurarea a 4 excursii cu tematică literară. 
Contextul: Un rol important în formarea personalităţii unui tânăr îl are cultura. Mijloacele de consum 

cultural ale tinerilor sunt în general programele TV, emisiunile radio, ziarele şi revistele. Apariţia 
internetului a dus la diminuarea numărului elevilor care citesc cărţi ,merg la teatru sau la cinema cel puţin 
o datăla o lună sau care vizitează muzee sau case memoriale. 

      Având în vedere diversitatea lumii contemporane, este necesar ca tinerii să fie deschişi variaţiei 
culturale, iar pentru aceasta trebuie în primul rând să ne cunoaştem propria cultură. 

Scopul: 
            Proiectul îşi propune să ofere elevilor, pe lângă o formă plăcută de a-şi petrece timpul liber, ca 

alternative a navigării pe internet, şi o metodă educaţională modernă care să le permită cunoaşterea/ 
asimilarea unor valori culturale şi literare româneşti, prin realizarea unei imagini de ansamblu asupra 
vieţii şi operei unor scriitori români, în relaţie cu programele şcolare în vigoare. 

La  întoarcerea din fiecare excursie, elevii implicaţi în proiect, împărţiţi pe grupe, vor prezenta 
materialele realizate şi vor împărtăşi celorlalte grupuri experienţa trăită şi informaţiile acumulate. 
Impresiile/ experienţele vor fi consemnate într-un jurnal al proiectului, în care se vor preciza, de 
asemenea, punctele tari şi punctele slabe ale fiecărei activităţi, precum şi modalităţile de îmbunătăţire a 
activităţilor viitoare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ȘI PROCESUL 
EDUCAȚIONAL 

 
Prof. Înv. Preșcolar: CROITORU ELENA ADRIANA 

 
Educația extrașcolară, adică educația realizată în afara procesului de învățământ își are atât locul cât și 

rolul foarte bine stabilit în ultimi ani în formare personalității preșcolarilor. Acestea vin în completarea 
procesului de învățământ și contribuie într-o foarte mare măsură la descoperirea și dezvoltarea diferitelor 
aptitudini și înclinați ale copiilor. Învățământul românesc vizează dezvoltarea liberă, armonioasă și 
integrală a individualității umane, formarea personalității autonome și creative încă din grădiniță, de la 
cea mai fragedă vârstă. Pentru atingerea acestui ideal un rol deosebit îl are educația non-formală. Educația 
non-formală completează educația formală, constituind o punte între cunoștiințele copiilor asimilate în 
cadrul activităților și informațiile acumulate informal. Învățarea activă este cea care duce la dezvoltarea 
psihică autentică a copilului, respectiv la o învățare eficientă, iar educația non-formală sprijină acest 
demers. Activitățile extrașcolare sunt o componentă importantă a educației non-formale, oferind cele mai 
eficiente metode de formare a caracterului copilului încă de la grădiniță. Ele au un rol foarte important 
datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă și rapidă a preșcolarilor în 
colectivitate. Activitățile extrașcolare sunt diferite de activitățile școlare, ele au un alt conținut, diferă ca 
și durată, metodele și formele de organizare sunt diferite. Conținutul acestora nu este stabilit printr-un 
curriculum obligatoriu, copiii având libertatea deplină de a alege conținuturile care sunt în concordanță cu 
interesele lor. Activitățile extrașcolare sunt o formă complementară de activitate , o parte componentă a 
educației, care stimulează valori, aptitudini și dezvoltă vocația, talentul, încurajând competiția, asumarea 
de responsabilități, comunicare, inițiativă, imaginație și opțiune. Toate acestea ducând la formarea unor 
personalități complete și complexe. Activitățile extrașcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, ele 
pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeții, vizite, spectacole, tabere școlare, vizionări de filme, 
competiții sportive, cercuri de creație, cercuri pe discipline, concursuri, care imprimă copilului un anumit 
comportament, o ținută adecvată situației, trezind anumite sentimente.  

Organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare respectă anumite condiții: 
Sunt subordonate procesului de învățământ care se desfășoară în clasă; 
Se evită supraîncărcarea copiilor; 
Se desfășoară în colectiv; 
Sunt create și organizate pe principiul liberului consimțământ; 
Se ține cont de particularitățile de vârstă și interesele copiilor; 
 Se iau în calcul posibilitățile de realizare fără a interveni în programul zilnic al copiilor. 
Copiii trebuiesc ajutați să participe la activități educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie 

spontană în ceea ce fac. Un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale preșcolarilor au 
poveștile ilustrate, miturile, basmele și poezile. În concluzie, activitățile extrașcolare dă naștere unor 
relații de prietenie și ajutor reciproc între preșcolari, le educă simțul responsabilității și o atitudine corectă 
față de  scopurile urmărite. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL  

 
PROFESOR : Bălașa Elena Diana 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU 
 

 Asimilarea noţiunilor economice şi financiare de către elevi  se realizează uşor, potrivit nivelului 
de dezvoltare cognitivă specific fiecărei vârste şi în corelaţie cu volumul de informaţii de care dispun 
elevii. Elevii vor învăţa concepte noi şi vor căpăta aptitudini utile în activităţi cu caracter economic, 
bazându-se pe cele dobândite în clasele anterioare. 

 Cu ocazia desfășurării Săptămânii Altfel, care s-a derulat în perioada 15.04.2019 -20.04. 2019, în 
școala unde predau, am realizat cu elevii o activitate extrașcolară, cu impact pozitiv în rândul elevilor. 
Obiectivul principal a fost conștientizarea din punct de vedere al valorii educației financiare, adaptată 
vârstei elevilor. Astăzi, mai mult ca oricând, orice tânăr are nevoie de cunoștințe financiare de bază pentru 
a înțelege cum funcționează societatea și cum poate lua cele mai bune decizii pentru viitorul său.  

 Cunoașterea mediului financiar și abilitățile de a gestiona banii sunt esențiale pentru a ne descurca 
în sistemele economice complexe din prezent. Activitățile de educație financiară sunt menite nu numai să 
îmbogățească cultura financiară a tinerilor, ci și să le dezvolte abilitățile, să le dea încredere în ei și să-i 
inspire să adopte un comportament responsabil.  Astfel, elevii înțeleg mai bine conceptele teoretice 
învățate la școală prin activități practice, exerciții, simulări și dezbateri cu ajutorul consultanților voluntari 
din business și descoperă instrumente financiare de bază, ce pot contribui la un trai mai sigur, mai puțin 
stresant și mai productiv. 

  Câștigăm, cheltuim, economisim sau împrumutăm permanent, iar siguranța noastră financiară 
depinde de cât de bine înțelegem cum funcționează banii.  Prin jocuri interactive și dezbateri, elevii 
înțeleg mai bine rolul banilor în societate, consumul și economiile, învață cum să fie mai responsabili și 
să - și gestioneze corect resursele, luând în același timp decizii raționale privind finanțele personale. 
Lucrând în echipă, elevii au  desfășurat o activitate, în care simulau înființarea unei mici afaceri, își 
asumau roluri și responsabilități și identificau pașii fundamentali în demararea și administrarea unei 
firme.  

 Prin această activitate, elevii au observat consecințele modului ales de cheltuire a banilor de 
buzunar, au identificat strategii de gestionare a banilor, au precizat bugetul necesar pentru îndeplinirea 
unor necesități și dorințe, au identificat modul în care pot contribui la acest buget și pot distinge strategii 
de gestionare a banilor. 

  În timpul derulării proiectului au fost folosite resurse materiale diferite, calculatoare, obiecte 
personale; aparate foto, în vederea realizării unui portofoliu al activității întreprinse. Împreună cu elevii 
am vizitat câteva din firmele locale și o instituție bancară, cu care s-au încheiat parteneriate în acest scop. 
Au avut loc discuții, elevii au participat cu interes, au adresat întrebări si au primit informații de 
specialitate destul de valoroase.     

  Evaluarea activității:  orală prin întrebări și răspunsuri; s-au derulat dezbateri, jocuri și întreceri la 
nivel de echipe.  Elevii și-au exprimat opiniile referitoare la identificarea unor strategii de gestionare a 
banilor, de folosire eficientă şi responsabilă a resurselor financiare.  Elevii au fost apreciați de către 
colectivul de profesori al școlii și  premiați pe baza portofoliilor realizate,  astfel ca în viitor să folosească 
cunoştinţelor dobândite în cadrul proiectului în vederea integrării pe piaţa muncii.    

 Consider că rolul activităților extrașcolare în procesul educațional este important din punct de 
vedere al dezvoltării şi manifestării unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în 
activitatea grupurilor de elevi din care fac parte.  

 Activitățile extrașcolare își aduc un aport considerabil și în ceea ce privește dezvoltarea simţului 
practic, a celui estetic şi a responsabilităţii, ca răspuns la nevoile şi dorinţele proprii, dezvoltarea 
capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine, dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare 
în contexte variate, dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare. 
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 

Prof.Înv.Preșcolar Spirea Daniela 
Grădinița Mănești-Dâmbovița 

 
În ultimul timp, educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ,  are 

un rol  bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie 
eficientă,depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine.Depinde 
de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. Complexitatea 
procesului educational presupune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare.Acestea contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. Având un caracter 
atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă,la astfel de activităţi.Un punct forte al activităţilor 
extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate,diferite de clasica metodă 
de predare-învăţare.Dintre activităţile extraşcolare amintim:taberele, excursiile, piesele de teatru, 
spectacolele,şezătoarele,spectacolele în aer liber,vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Este important 
ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de 
activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa 
necondiţional la desfăşurarea acestora.Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea 
cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din 
natură, artă si  cultură.Modelarea,formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Astfel de activități sunt 
de o reală importanță într-o lume dominată de mass media și ne referim de televizor,calculator și internet, 
care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor în niște persoane incapabile de a se 
controla comportamental,emoțional.Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă,copiii acumulează o 
serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.Fiind axate în 
principal pe viața în aer liber,în cadrul acțiunilor turistice, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect 
și dragoste față de  natură, față de om și realizările sale.În urma plimbărilor,a excursiilor în natură,copiii 
pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate,imaginea realității,în cadrul activităților de desen și 
modelaj,iar materialele pe care le culeg,sunt folosite în activitățile practice,în jocurile de 
creație.Plimbările prin parc le vor rămâne în memorie celor mici,creându-le emoții estetice.La vârsta 
preșcolară,copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul.Trebuie să 
oferim în acord cu particularitățile de vârstă,cunoștințe științifice ,să organizăm activități educative 
privind protejarea mediului înconjurător:curățarea parcului,a mediului de joacă,ocrotirea unor 
animale.Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile 
ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură,artă, cultură.Prin excursii,copiii cunosc 
locul natal.Serbarea este modalitatea eficientă,contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii 
copiilor.Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, programelor distractive 
care au o influență pozitivă.Activităţiile extracurriculare moral-civice,alături de celelalte activităţi 
desfăşurate în grădiniţă pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de 
exemplele oferite de eroii neamului,la formarea,în sufletul copiilor,a unor sentimente morale.         

   Așa dar,putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă căreia trebuie să-i acordăm atenţie, adoptând  o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al 
activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 
creativă a acestora. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 
 

Prof.Tîrgoveț Amalia-Monica 
Școala Gimnazială Romuli 
Grăd.cu.P.N. Nr.2 Romuli 

                                                                               
 
         Educația unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal (grădinițe, școli), ci și prin 

activități extrașcolare și extracurriculare. Aceste activități au ca scop identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și 
stimularea comportamentului creativ. Copiii participă cu însuflețire și dăruire la astfel de activități, iar 
succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și dragostea din sufletul copiilor, dar să îi 
lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase. 

          Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 
aceștia trebuie pregătiți să înțeleagă și să accepte provocările într-un mod practic, creativ, inovator. 

           În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 
dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 
preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte 
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să 
pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe 
copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului 
educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, 
parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de 
importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin 
intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor. Având un 
caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul. 

           Ceea ce trebuie să ţinem cont  este că întotdeauna obiectivele instructiv – educative să primeze, 
dar  în acelaşi timp să reusim să prezentăm în mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare. Este 
foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 
sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 
în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi 
factori acţionează, pozitiv Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – 
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 
local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 
naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, 
întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.Spectacolele  constituie o altă formă 
de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi 
această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 
deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul 
că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi 
sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator si 
internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte persoane 
incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. 
Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură.     Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă 
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formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.In cadrul 
activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep 
activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata 
în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  
natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai 
multa creativitate si sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar 
materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta 
preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind 
dispuşi să acţioneze în acest sens .Ca educatoare, trebuie să oferim în mod gradat , in acord cu 
particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea 
mediului inconjurator.       

        În concluzie, activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalități de formare a caracterului copiilor încă de la grădiniță deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciați și mai accesibili  sufletelor acestora. 
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Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 
 

Prof.inv.primar Tutunaru Oana Iulia 
Școala Gimnazială „Mihai Viteazu”, Strehaia 

 
Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, în afara 

instituției de învățământ, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de 
învățământ. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au 
performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de 
rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Activitățile extrașcolare vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la 
muzee, la diverse instituții publice, la alte unuități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, 
operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului, 
etc. . 

Iată câteva caracteristici de bază ale activităților extrașcolare: 
înglobează activitățile organizate de școală în afara mediului școlar sau/și de către alte instituții 

extrașcolare specializate (cluburi sportive, cluburi și palate ale copiilor, școli de artă/muzică pentru copii, 
etc.); 

au rol complementar celui al școlii; 
dezvoltarea copiilor depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extrașcolare 

reprezintă un element fundamental în rețeaua școală-familie-comunitate; 
oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității, dezvoltă capitalul social al copiilor. 
Este cunoscut faptul că  activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 

formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. 
Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și 

interpretarea propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 
Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au un 

impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 
sociale. 

Un studiu al lui J. Eccles și B.L.Barber (1999) indică un impact diferit al activităților extrașcolare, în 
funcție de tipul acestora și rata de participare, astfel: 

participarea în cadrul tuturor tipurilor de activități extrașcolare corelează cu creșterea rezultatelor și 
performanțelor școlare; 

participarea la activități sportive înregistrează o probabilitate mai mare ca elevii să aleagă să urmeze o 
școală superioară (nivel universitar) până la la împlinirea vârstei de 21 de ani; 

participarea la activități prosociale corelează cu o rată mai mică de delincvență în rândul elevilor 
participanți. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea la 
acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de 
cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a 
competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le 
orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor 
de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și 
inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora 
cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu 
de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. 

Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi antrenați atât în inițiere și 
organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 
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„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.”- afirma J. Bruner. Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a 
mesajului o reprezintă demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile 
utilizate, precum și cadrul în care se desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale impune 
îmbinarea acticităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 
școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, 
valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul 
decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și 
nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”(Maria Montessori) 
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UNDEVA, CÂNDVA... 
 

Prof. înv. preșc. GABOR Laura – Angela 
Grădinița „Lumea copiilor”, 

Tîrgu Mureș 
 
După o frumoasă experiență dobândită în Reggio Emilia, după ce am simțit mult mai bine psihologia 

copilului preșcolar, cu nevoile, trăirile, satisfacțiile, dezamăgirile sau împlinirile lui, am practicat ceea ce 
spunea pedagogul american Bruner (1970):  „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda 
cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate 
stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât 
copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Activităţile extracurriculare sunt acele activităţi în care copilului poți să îi predai orice; orice din câte 
îl interesează, orice i-ar face bucurie, orice i-ar satisface nevoia de cunoaștere. Activitățile 
extracurriculare sunt acele activități care se desfăşoară atât în şcoală cât şi în afara şcolii; atât în afara 
clasei şi a orelor de curs, cât şi în timpul liber al elevilor şi profesorilor. Aceste activităţi sunt programate 
şi îndrumate de profesor şi se pot desfăşura în diverse locuri, spaţii sau locaţii: bibliotecă, cluburi pentru 
elevi, organizaţii sportive, religioase, muzee, etc.  

Potrivit lui Miron Ionescu, clasificate aceste activități după locul lor de desfăşurare,  sunt:  
Activităţi extracurriculare desfăşurate în şcoală: lecţia, meditaţiile, consultaţiile, studiul individual, 

activităţile în cabinete/laboratoare/ateliere/sala de sport, activităţi independente, cercurile pe obiecte de 
învăţământ, concursurile pe diferite teme; 

 Activităţi extracurriculare conexe sau extraşcolare –desfăşurate în mediul extraşcolar, destinate să 
completeze ceea ce se face în şcoală, să utilizeze în mod benefic, plăcut timpul din afara orarului şcolar.  

Activităţile conexe pot fi:  
- paraşcolare – care se desfăşoară în mediul socioprofesional (practica în unităţile de profil economic, 

industrial, etc.), stagiul de practică efectuat pentru calificare, vizitele la unităţi economice, ştiinţifice, etc.  
- perişcolare – care se desfăşoară în mediul sociocultural: excursiile, drumeţiile, turismul, vizionările 

dfilme/teatre. (după M. Ionescu, pag. 49, 2005) 
 
Unul dintre cele mai atractive, interesamte și plăcute programe de educație la nivel național este 

programul activităților „Școlii altfel”. „Să știi mai multe, să fii mai bun!”  
Toți suntem altfel în acea perioadă; și cei mari, și cei mici. Mai curioși, mai veseli, mai dornici de un 

altceva. Excursii, vizite, carnavaluri, colocvii cu specialiști în siguranța oamenilor, convorbiri cu medici 
sau alpiniști, activități gospodărești sau artistice, toate au impact deosebit asupra copiilor, asupra 
părinților și asupra tuturor celor care sunt părtași la bucuriile copiilor. Titluri, generice dintre cele mai 
interesante: Master chef, România la pas, D̍̍

̓̓̓
̓

`ale carnavalului, Ziua prieteniei, Ziua naturii, Laudă 
mâinilor, Culori, zâmbete și voie bună, Cu primăvara la plimbare, Primăvara –viață și renaștere, Apa – un 
miracol, Dor de România mea, Drumul pâinii, Pădure, tu, cu anii tăi, Opriți clipa și multe altele. Părinți, 
prieteni, colegi, costume, mașini, drumuri, locuri, natură, mâncare, jocuri, râsete, veselie, cunoaștere, 
mișcare, aer curat, sport, artă, culoare, entuziasm și enumerarea ar putea continua. 

 
Dacă ar fi să facem o retrospectivă a ceea ce înseamnă Școala altfel, am spune că, într-o grădiniță cu 

350 de copii s-au desfășurat într-o săptămână între 55 și 67 de activități extrașcolare. Dacă ar fi să 
înmulțim numărul acestora cu numărul copiilor și cu numărul de beneficii aduse, am ajunge la valori 
extrem de mari. Nu cred că ar conta atât de mult valoarea numerică, cât cea morală, civică. Valoarea 
vieții. A unei vieți sănătoase din punct de vedere psihic, fizic și mental. Și, din an în an, din generație în 
generație, tot mai mult facem, tot mai mult ne implicăm, tot mai mult trăim bucuriile copilului. Lucrul 
acesta nu se dorește a fi calitate, ci grijă de generațiile viitoare, drag de ei și drag de ceea ce ne-am propus 
să facem, demult, undeva, cândva, din vremurile în care am luat decizia de a fi dascăli.  

 
Activitățile extrașcolare incumbă prin specificul lor timpuri, oameni, spații, trăiri, atitudini, 

comportamente, acțiuni, unelte reale, artefacte. O lume. Lumea oamenilor mari. Prin activitățile 
extrașcolare se exersează viața ulterioară depășirii pragului de formare al copilului de azi.  
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Dacă activitățile își impun profesionalism, transmit atâta emoție încât orice se amprentează în 
memoria copiilor și vor fi folosite, cu siguranță, la momentul oportun, undeva, cândva...  
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PAVEL EDUARD 1118
PAVEL ELENA LACRAMIOARA 1119
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PETRESCU ROZALIA 1193
PETRI ANA DORINA 1195
PETROAIE DOINA 1197
PETROVICI RAMONA 1200
PETRUS VIOLINA 1202
PETRUT LIOARA 1203
PETRUTA SZASZ 1204
PETRUT MIRELA 1206
PETA CRISTINA MARIA 1208
PICULEASA MIHAELA SIMONA 1209
PIETREANU ALEXANDRA- MARIANA 1211
PIGULEA MADALINA ELENA 1213
PINGHIREAC NICOLETA 1214
PINTEA ANDREEA VALENTINA 1215
PINTILIE NICOLETA 1216
PIRLEA GABRIELA MIHAELA 1218
PIRSAN IONELA CATALINA 1220
PIRSE GHEORGHITA 1222
PIRTEA ELENA 1223
PIRTOC LUCRETIA 1225
PIRVANESCU  EUGENIA 1227
PIRVU ANDREEA 1229
PIRVULESCU CORNELIA 1231
PISICA DORINA 1233
PISICA IULIANA -VERONICA 1235
PITI MIRELA 1237
PITIGOIU NICOLETA 1240
PINTEA OTILIA 1242
PIP.FILAT GALINA SI PIP. OPINCARU SILVIA 1245
PIRLEA ANA MARIA 1247
PIRLOG  MARIANA 1250
PIRVU SILVIA MIRELA, ___ 1252
PISLARU DANIELA 1254
PISLARU I. MIHAELA 1256
PLAISANU EUGENIA 1258
PLAMADA ELENA MIHAELA 1260
PLASTOI ION ALIN 1262
PLAEASU IULIANA 1264
PLESU DENISA 1266
PLUGARU IULIANA ALINA 1267
POHOATA LUCRETIA 1269
POHRIB-GAVRILESCU ANA 1271
POIATA FILITA 1273
POITASU ELENA 1275
POMIRLEANU ELENA 1277
POP ALINA 1279
POP ANDREEA 1281



POP CATALIN-IOAN 1283
POP DANIELA MIRELA 1286
POP DELIA 1288
POP DENISA IOANA/DINCA ANA 1290
POP DOBRA ZAMFIRA IULIA 1292
POP ELENA LUMINITA 1295
POP ELENA 1297
POP GEORGETA CORINA 1299
POP MARIA DANIELA 1301
POP MARIA NICOLETA 1303
POP MARIA 1305
POP MARIANA FLORICA 1307
POP MONICA ELENA 1309
POP NICOLETA GABRIELA 1310
POP NICOLETA LOREDANA 1311
POP RAULA ROXANA 1313
POP SABINA 1315
POP VIOLETA 1317
POPA CARMEN 1319
POPA CRISTINA 1322
POPA DANA MIHAELA 1324
POPA DANIELA 1325
POPA EMILIA 1327
POPA GABRIELA VIOLETA 1329
POPA GEORGIANA 1331
POPA ION 1333
POPA LILIANA MIHAELA 1335
POPA MARIA (1) 1336
POPA MARIA FLORICA 1338
POPA MARIA 1340
POPA MIHAELA 1342
POPA MIRELA 1344
POPA NICOLETA ILEANA 1346
POPA RALUCA CORINA 1348
POPA SANDU CRISTINA LUMINITA 1350
POPA VIOREL MARIUS 1352
POPAN MARIANA CRISTINA 1353
POPESCU  NADIA 1357
POPESCU ALEXANDRA-DANIELA 1359
POPESCU ANCA 1361
POPESCU ANI - ADRIANA 1363
POPESCU CLAUDIA 1365
POPESCU CRISTINA DENISA 1367
POPESCU CRISTINA MONICA 1369
POPESCU DANIELA 1371
POPESCU DIANA-MIHAELA 1373
POPESCU ELENA COCA 1375
POPESCU GABRIELA-CEZARA 1377
POPESCU LIDIA 1379
POPESCU LIVIA 1381
POPESCU LIVIA_1 1383
POPESCU LORELAI IULIANA 1385
BERECHET AURELIA RALUCA 1388
CALTUN ADRIANA.CIOLOCOIU MIRELA 1390
ELENA POP 1392



GABRIELA BABA 1394
HALATI MARIA 1395
IOJA ANCUTA-EMANUELA 1397
MOCOFAN SIMONA- ANDREEA 1399
MODREA MIHAELA 1401
MOLDOVAN  ELENA  RODICA 1403
NICOARA CARMEN ANGELA 1405
POPESCU MARIA (1) 1407
POPESCU MARIA 1408
POPESCU MADALINA IONELIA 1409
POPESCU MIRELA 1411
POPESCU MOTOMANCEA ELENA AURELIA 1413
POPESCU NATALIA 1414
POPESCU NELA 1416
POPESCU PAULINA 1419
POPOV ANAIDA 1421
POPOVICI ADINA 1423
PORTIK LAURA 1425
PORUMB MARIA 1427
POTIRNICHE ELENA MADI 1430
POTLOGEA MONICA 1434
PREDA ALINCUTA VOICHITA 1436
PREDA ALINCUTA VOICHITA2 1438
PREDA CONSTANTA LUMINITA 1440
PREDA CORINA ELENA 1442
PREDA DANIELA MONICA 1443
PREDA LUCIANA 1445
PREDA MARIA-MIRABELA 1447
PREDA MARIANA 1448
PREDA MIHAELA ANCA 1450
PREDA MIHAELA-LOREDANA 1451
PREDA MONICA 1454
PREDA RAMONA 1456
PREDATU NICOLETA 1458
PREDOI GRETA 1460
PREDOI GRETA1 1462
PRENTU ANGELICA 1469
PRICOPI CARMEN 1471
PRIPON CIPRIANA 1472
PROCA CARMEN-MIHAELA 1474
PROCA DANIELA 1476
PRODE LETITIA 1478
PRUNA MARIA 1480
SAMARTEAN MARIA LILIANA 1483
TUDORACHE LILIANA, TUDORACHE MARIUS ADRIAN 1485
ARON VASILICA 1487
CREANGA LUCIA 1489
PROTOPOPESCU FLORINA 1490
PRUNA GEORGIANA 1491
PRUNDUS ALEXANDRA CRISTINA 1493
PRUNDUS MARIA 1495
PRUTEANU DANA 1497
PRUTEANU LUMINITA 1499
PUI GEORGETA 1501
PURCARU ANA 1504



PURCAREA CRISTIANA MIHAELA 1506
PURCELEA VICTORIA 1508
PURNAVEL MARIA 1510
PURTAN GRATIANA 1513
PUSCAS MONICA 1515
PUSCASU ADRIANA 1516
PUSCASU MARIA, VOICILA DANIELA 1517
PUSCASU MIRELA-SIMONA 1519
PUSTAI NICOLETA 1521
PUSCU IULIANA 1522
RACEAN MARIANA SILVIA 1523
RACEANU DANUBIA ILEANA 1524
RACHIERU IRINA 1526
RACLARU  CIRESICA 1528
RAD ADELA 1530
RAD FLORINA-GIORGIANA 1532
RADA LAVINIA 1533
RADIN LUMINITA 1534
RADU ADRIANA 1536
RADU CRISTINA 1537
RADU DANUTA STEFANIA 1539
RADU GABRIELA 1541
RADU IULIA ANA 1544
RADU LUCHIAN-MARIUS 1546
RADU LUMINITA 1548
RADU MANUELA RAMONA 1550
RADU RAMONA 1553
RADU RODICA 1556
RADULESCU MARIA MELANIA 1558
RADUT ALINA 1559
RADUT ELENA LUMINITA 1561
RAICU ALEXANDRA-MADALINA 1563
RAICU CARMEN 1564
RAJOS ANIKÓ ANDREA 1567
RALEA MIHAELA 1569
RALUCA- TEODORA JELERIU 1571
BARBU NICOLAE 1572
BRANIC IRINA 1574
BURZO MIHAELA 1576
NEGOIANU ANDREEA 1578
PREDA DANIELA 1580
RALUCA TOMESCU 1582
RANJA SIMONA 1584
RANTA MARIANA MONICA 1585
RASCA NADIA 1587
RASCA VOICHITA 1589
RATOI MIRELA 1591
RATIU ANDREEA 1594
RATIU CLAUDIA MARIA 1596
RADAC DANIELA 1597
RADUCU ALINA 1599
RADULESCU LOREDANA COSMINA 1601
RAICAN ANA MARIA SI MARIN MADALINA 1603
RASCOL ELENA 1605
RASURA MARIANA 1607



RASCANU MARINA 1608
RAVEANU MONICA ILDIKO 1609
REBEGEA IUSTINA 1610
REDNIC GEORGIANA 1614
REGULAS COSMINA VALENTINA 1615
REITU MARIANA BEATRICE 1617
RICIAN LIVIA 1619
RIPICEANU NICOLETA 1622
RITEA ANAMARIA 1624
RIZEA ALINA MARIA 1626
RIPEANU ARSALUIS LUIZA 1628
RISCO PAULA ELISABETA 1630
RIUREANU  CRISTIANA 1632
ROBA MIHAELA 1634
ROBU CRISTINA-ALINA 1636
ROBU IOANA 1638
ROBULET GEORGICA 1640
RODICA IONASC 1642
ROGOBETE FLOAREA DANIELA 1644
ROMAN CRISTINA-LAURA 1647
ROMAN DANA 1649
ROMAN MARIA 1651
ROMAN RAMONA 1653
ROMANESE STELA 1655
ROS ADINA PAULINA 1657
ROSU MADALINA MARCELA 1658
ROSAN ANCUTA 1660
ROSU  NICOLETA  DENISA 1662
ROSU GEANINA 1664
ROTAR  ANA FLORICA 1666
ROTAR ADRIANA 1668
ROTAR SIMONA-ADRIANA 1670
ROTARU FINICA 1672
ROXANA NEDELCU 1675
RUNCAN ANDREA 1677
RUPICS ZSUZSANNA 1678
RUS ADRIANA 1680
RUS VERONICA 1681
RUSCANU ALINA 1683
RUSU GABRIELA (1) 1685
RUSU GABRIELA 1687
RUSU OANA ELENA 1689
RUXANDA SANDU 1693
SABAU CORNELIA 1695
SABINA CIOBANU 1698
SAFTA DANA ROXANA 1700
SAFTA GEORGETA 1701
SAMAREANU CRISTINA MARIA 1703
SANDA VIOLETA 1704
SANDOI ADRIANA CLAUDIA 1706
SANDOR ELENA 1708
SÁNDOR RÉKA ESZTER 1709
SANDRU VALENTINA 1711
SANDU ADRIANA 1712
SANDU ADRIAN-CORNEL 1714



SANDU DOINA 1716
SANDU GABRIELA 1718
SANDU LARISA 1719
SANDU VIORELA 1721
SAPUN MARIA MAGDALENA 1723
SARBU LILIANA 1725
SARCHIZIAN LAURENTIA 1727
SAULEA VIOLETA 1728
SAVA CRISTINA 1730
SAVA MIHAELA 1732
SAVA RODICA 1734
SBIRNEA DORINA 1736
SCINTEI LILIANA 1738
SCURTU MIRELA 1741
SECELEANU CRISTINA LUIZA 1743
SECIU ADRIANA 1744
SECIU LACRAMIOARA 1745
SECOSAN MARIA 1747
SEITAN AURA ZLATITA 1748
SELEGEAN MIHAELA CORINA 1750
SELESAN ADINA 1751
SERACIN MONICA 1754
SERBAN GHEORGHE 1755
SERBARILE SCOLARE- MARIN CORINA MIHAELA 1756
SERETAN IONELA ADRIANA 1757
SERICIUC ELISAVETA-ELENA 1759
SEUCALIUC VERONICA 1761
SFETCU MARIA 1763
SICA LILIANA_0 1765
SICOE IOANA MARIA 1766
SIGARTAU MARIANA 1768
SIIA ANA -ROXANA 1770
SILAGHI VIOLETA 1771
SILBERMAN NARCISA SI PESCARU VALERIA 1773
SILEA CRISTINA 1774
SILVIA ENARU 1775
SIM DIANA-CAMELIA 1777
SIMINA SIMONA 1780
SIMINA-ELENA PINGHIREAC 1781
SIMINESCU PETRONELA 1783
SIMION CRISTINA 1785
SIMIONCA CLAUDIA - FLORINA 1786
SIMIONESCU SIMONA 1787
SIMO ILDIKO 1788
SIMON CORINA CLAUDIA 1790
SIMONA RADULESCU 1792
SIRBU MARIA DANIELA 1794
SISMAN VASILICA VALERICA 1795
SIMPALEAN ANA MIRELA 1797
SIMPALEAN DANIELA 1799
SIRBA MIHAELA RAMONA 1800
SIRBU  ADELA 1801
SIRBU ALINA MARIA 1803
SIRBU ANTONETA 1804
SIRBU IONUT 1808



SIRBU LILIANA 1811
SIRGHIE MIHAELA 1812
SLAVU CATI 1813
SLAVU NICOLETA,VLAD MARINELA 1815
SMARANDACHE IOANA 1818
SMOCOT MIHAELA 1819
SOARE DANIELA 1821
SOLDAN ELENA 1823
SOLOMON CARMEN MARIOARA 1824
SORIC MARIA 1825
SOROIU STEFANIA 1827
SOVRE AURELIA MARIANA 1828
SPANACHE DOINITA RODICA 1829
SPATARU MIRELA GABRIELA 1830
SPATACEAN MARINELA 1831
SPIRIDON IONELA-ANISOARA 1832
SPIRIDON RAMONA 1833
SPIRIDON VICTORIA 1834
SPITA CRISTINA 1835
SPULBER CATALIN 1837
STAICU IULIANA 1839
STAINER CLAUDIA 1841
STAN ADINA-LACRAMIOARA 1842
STAN ARGENTINA-FLORENTINA 1844
STAN ILEANA 1846
STAN LAURENTIU 1848
STAN LIDIA 1850
STAN LIGIA 1851
STAN MARICICA 1853
STANC ANA 1855
STANCELE ELENA 1857
STANCIU  MARIA 1859
STANCIU ADINA FLORINA 1861
STANCIU ALINA GABRIELA 1862
STANCIU CAMELIA 1864
STANCIU CLAUDIA 1866
STANCIU DANA-GEORGETA_0 1868
STANCIU DANIELA 1870
STANCIU DELIA LOREDANA 1871
STANCIU NICOLETA 1872
STANCIU NICOLETA2 1874
STANCIU SINZIANA ALEXANDRA 1875
STANCIU STEFANA 1876
STANCOVICI N.ADELA-OLIVIA 1878
STANCU MARIANA 1880
STANESCU MANUELA 1882
STANILA ANA-MARIA 1884
STANTA ANGHELINA 1886
STANTA PATRU 1888
STARPARIU VALERIA 1889
STAVAR-VERGEA IZABELA 1891
STAVROSITU MIHAELA 1893
STECLARU CRISTINA 1895
STEFAN ELENA 1896
STEFAN GEORGETA 1898



STEFAN GEORGETA_0 1900
STEFAN SAVA 1902
STELUTA STANCIUC 1905
STEMATE ELENA 1907
STEPANESCU CORINA MARIANA (1) 1909
STEPANESCU CORINA MARIANA 1911
STIOAPA ALINA MAGDALENA 1913
STIRBU ADINA 1915
STIRBU AURORA 1916
STINGU ADRIANA NICOLETA 1918
STINGU ADRIANA NICOLETA_0 1920
STOCHITA ELENA 1922
STOIAN MARIA 1924
STOIAN MARIANA CRISTIANA 1926
STOIAN MIHAELA-GEORGETA 1928
STOICA  MARIANA 1930
STOICA ANA 1933
STOICA ANGELA SANFIRA 1935
STOICA CARMEN GABRIELA 1937
STOICA ELENA 1939
STOICA ELENA1 1943
STOICA FANICA 1945
STOICA IOANA-MARIA 1947
STOICAN NARCISA 1949
STOICAN NARCISA_0 1951
STOICESCU GEORGIANA 1953
STOICHESCU MIHAELA ANISOARA 1954
STOICHITESCU CAMELIA MONICA 1956
STOICHITA OANA 1958
STOLNICU CATALINA 1960
STRATONE MIRELA 1961
STRATULAT MIHAELA-DITA 1963
STREZARU MARIA 1965
STROE GEORGETA 1967
STROE ILONA GABRIELA 1969
STROE MARIANA 1971
STROE MONICA 1973
STRUBER EVA 1975
STURZU GABRIELA 1977
SUBTIRE RAMONA 1979
SUCEAVA MARIA 1981
SUCILEA CATALINA. SVINTI VICTORIA 1983
SUCIU ADRIANA - ROXANA 1985
SUCIU CLAUDIA ADELA 1988
SUCIU MARIANA 1990
SUICI RAMONA 1992
SULAREA IRINA 1994
SUMAN OLGA GABRIELA 1996
SUPURAN ORHIDEA 1998
SUSANU IULIANA ALINA 2000
SUSANU MADALINA-GEORGIANA 2003
SUSU ADRIANA AUGUSTINA 2005
SUTEU LAURA 2007
SZABÓ ENIKŐ 2008
SZALAI ERZSEBET-ILDIKO 2010



SZOBOSZLAI GASPAR EDIT 2012
SZŐCS ILDIKÓ 2014
SZÖVÉRFI EMESE 2016
SCHIOAPA ALISA 2018
SEITAN RADU ALEXANDRU 2020
SERBAN ALINA MARIA 2022
SERBAN CARMEN IULIANA 2028
SERBAN MARIANA 2030
SERBAN VIORICA 2032
SERBANESCU DORINA 2034
SOREA AURICA 2036
SORODOC MARIA PARASCHIVA 2038
STEF RENETA 2041
STEFAN CRISTINA 2043
STEFAN GIANINA CORNELIA 2045
STEFAN IOANA 2047
STEFAN LUCICA 2048
STEFAN LUCICA2 2055
STEFANOPOL ANCA MARIA 2057
STEFANEL CARMEN 2058
STEFANIGA MARINELA 2060
STIR SORINA IULIANA 2062
STIRB MIHAELA DELIA 2064
SUHANI AXINIA RODICA 2066
TACLIT  DANIELA  NADIA 2068
TALABAN ADRIAN 2070
TALABAN MIOARA 2071
TALOS ILDIKO 2072
TAMAS CRISTINA GEORGETA 2074
TAMAS IOAN MARIN 2076
TAMPU ANDREEA IULIANA 2078
TANASA ANCA-RALUCA 2079
TANASE ILEANA 2081
TARABEGA IRINA 2083
TARALUNGA SIMONA 2085
TARAN ALINA FLORENTINA 2088
TARAN OVIDIU TEODOR 2090
TARBA CORNELIA MARIANA 2091
TARTAU EUGENIA 2093
TASCAU LILIANA 2096
TATU MAGDALENA 2097
TALPEANU RAMONA FELICIA 2098
TANASE GABRIELA 2100
TANASE IOANA 2101
TANASE LACRAMIOARA 2103
TANASESCU MIHAELA 2105
TARITA CARMEN 2106
TECLA ILEA 2108
TECLA ILEA_0 2109
TECSA ANDA 2111
TEHEI CARMEN 2113
TEODORESCU ELENA 2115
TEOMPA VASILE MARIN 2117
TEPEI VOICHITA 2119
TERBEA ANA 2120



TERESCU MARIANA 2121
TIBORI RAVECA 2122
TILITA DANA IULIANA 2124
TIMARU MIHAELA 2126
TINCA LAURA VIORICA 2128
TIRON GINA LACRIMIOARA 2130
TIRON SUSANA 2132
TITA OCTAVIA-MADALINA 2134
TITE ADRIANA - VIORELIA 2136
TILVAR MIHAELA 2138
TIRCOMNICU ELENA 2140
TOADER CARMEN FLORINA 2142
TOADER CARMEN 2145
TOADER GABRIELA 2147
TOADER MARIA 2149
TOADER RODICA-CRISTINA 2150
TOBA HANNELORE ROXANA 2151
TODERASC MARIANA 2152
TODERIC ADRIANA 2154
TODERIC ONITA GAROFITA 2156
TOKES EMANUELA 2158
TOLAN ALICE CAROLINA 2159
TOLNAI ROZALIA 2161
TOMA ADINA LOREDANA 2163
TOMA CAMELIA VALENTINA 2165
TOMA EMILIA GABRIELA 2167
TOMA MARIANA 2168
TOMA MIHAELA 2170
TOMACU MARIA 2171
TOMESCU MANUELA 2173
TOMESCU OANA ELIZA 2175
TOMESCU RAMONA MARIETA 2178
TOMICI MIHAELA CORINA 2179
TOMUS ADRIANA 2181
TONCU MARICELA-CERASELA 2183
TORA IULIA 2186
TÓTH ENIKŐ 2187
TOTH SZABO EDITH 2188
TOTOLICI-RUSU SAFTICA 2191
TRAISTARU RAMONA DIANA_0 2194
TRANA ADELINA 2195
TRANCA MARIA 2197
TRANDAFIR RAMONA 2200
TRAISTARU ADRIANA 2201
TRAISTARU LUCIANA 2203
TRIF ANNA-IZABELLA 2205
TRIFU MARIA CORINA 2206
TRITEAN DANIELA ALEXANDRA 2209
TRITOIU CLEOPATRA 2211
TRUICA  ECATERINA 2213
TRUSCA ADRIANA 2216
TRUSCA IRINA MADALINA 2218
TUCULIA FLORICA 2219
TUDOR ANDREEA COSMINA 2220
TUDOR CLAUDIA 2222



TUDOR IOANA 2224
TUDOR RAMONA 2226
TUDORACHE  CORINA 2228
TUDORACHE  MARILENA 2229
TUDORESCU IONELA_0 2231
TUDORI VASILICA 2232
TUDOSIE ANGHEL CRISTINA 2233
TUDURACHI MANUELA EUGENIA 2234
TUMURUG MARICELA 2235
TUNDE KISGYORGY 2236
TURBATU LUMINITA 2238
TURCU MIHAELA 2240
TURDASAN  ANCA TATIANA 2242
TUTUIANU IULIA 2244
TUTUNARU DANIELA 2245
TARCA CORNELIA 2247
TENDEA MARIA 2249
TENEA CODRUTA ELENA 2250
TEPES-CIUCAN LIVIA-MARIANA 2251
TEPIS MARIOARA 2253
TIBRE MARIA 2255
TIBRE VASILE IOAN 2257
TIC FLOAREA 2258
TIFREA ALINA ELENA 2259
TIGANETEA ANTITA 2260
TIGAU LIANA ANDREEA 2263
TOGOE PETRA 2265
TOTOIU LUMINITA-IULIA 2267
UDREA CONSTANTINESCU NARCISA MIHAELA 2269
UDREA DANIELA MELANIA 2271
UDRISTE ICA-EMILIA 2273
UHL TIMEA 2275
UIFELEAN MARIA 2277
UNGUR MARIANA SORINA 2278
UNGUREAN LOEDANA LUMINITA SI OBEADA SANDA 2280
UNGUREANU  NICULINA 2282
UNGUREANU ADRIANA BEATRIS 2284
UNGUREANU ANA 2286
UNGUREANU CLAUDIA FLORENTINA 2287
UNGUREANU DANIELA 2289
UNGUREANU FLOAREA 2291
UNGUREANU ILEANA 2292
UNGUREANU IULIANA 2295
UNGUREANU LUMINITA 2306
UNGUREANU MINODORA 2309
UNGUREANU OANA 2312
URDAREAN MARIA 2314
URIAN CORNEL 2315
URMUZACHE MARIETA 2317
URMUZACHE MARILENA 2319
URSICA FANICA 2321
URUC CECILIA 2323
URUCU FELICIA DANIELA 2325
VADUVA ADELA 2327
VÁGÁSI ZSUZSA 2329



VAJDA JOZSEF-ATTILA 2331
VALEA ANICA 2333
VALENTINA-MARIA BARB 2336
VALUSESCU MARIA 2338
VANA CONSTANTA 2340
VANCA ALEXANDRA 2341
VARDIANU CRISTINA CORINA 2343
VARGA EDIT 2345
VARGA MARIA 2347
VARGA RENATA 2349
VARO ANNA MARIA 2351
VARSAMI NICOLETA 2353
VARTOLOMEI MARIA 2355
VASII ANISOARA 2358
VASII ELENUTA 2360
VASILACHE MIHAELA 2362
VASILE CORNELIA CLAUDIA 2364
VASILE CRISTINA 2366
VASILE FLORENTINA-CORINA 2368
VASILOIU ROZA 2370
VASIU ANCA LIDIA 2372
VASU ELENA 2374
VASVARI DANIELA 2376
VADUVA VIORELIA 2377
VATAVU RAMONA LUDMILA 2379
VALCEANU ALEXANDRA- ELENA 2380
VANTU ADINA DORINA 2381
VELCU GABRIEL 2383
VELICAN ADRIANA 2385
VELICU MIHAELA 2387
VENCZEL FLORINA  SIMONA 2389
VENETICU FLORENTINA 2391
VENTEL ANDREEA 2394
VERBA ILDIKO 2396
VERDES MARIA-IONELA 2398
VERDES MARIA-ROCSELANA 2400
VERES RADU 2402
VERONICA LACUREZEANU 2404
VESA RODICA 2406
VESA TITIANA-LAURA 2408
VESA VIORICA ADELA 2410
VESZELE GIANINA 2412
VETELEANU ALINA 2414
VICZELAR LIANA 2416
VIDICAN-MANCI CODRUTA IOANA 2418
VIDRASAN IRINA 2421
VIERU MARIA 2424
VILCEANU MARIA- COSMINA 2426
VIMAN DIANA 2428
VINTILA SIMONA 2429
VISARINESCU NATALIA CRISTINA 2431
VISU ELENA VALENTINA 2433
VISOIU MIOARA 2435
VITALYOS STEFAN 2437
VINATORU MARIA MAGDALENA 2439



VLAD CAMELIA CRISTINA 2441
VLAD CODRUTA 2442
VLAD GABRIELA 2444
VLAD IONELA 2446
VLAD IULIAN 2448
VLAD MARIA 2450
VLAD RODICA DANIELA 2452
VLADU MIHAELA 2454
VLAICU CATALINA ELENA 2456
VLAICU IOANA 2457
ENARU MIHAELA  2459
VLAICU MIHAELA 2460
VLAICU MIRCEA 2462
VLAICU OCTAVIA 2464
VLASCEANU CATALINA 2466
VLASE ELENA 2467
VLASIE ELENA 2469
VLADOIU ANA 2471
VLADUTA FLORICA 2473
VLASCEANU ROXANA 2475
VODA IONELA - VERONICA 2476
VOICILA DANIELA 2478
VOICU CARMEN 2480
VOICU GINA 2482
VOINEAG ELENA ADINA SI STANESCU CARMEN 2484
VOINEAG MARIANA 2486
VOSTINAR MIHAELA FLORENTINA 2488
VREMAROIU MAGDALENA 2490
VUC LAVINIA 2492
VUIA IONELA MARINELA 2494
VULPES TITIANA PETRUTA 2496
ZAHA PAULA-CRINA 2498
ZAHARIA FLOAREA 2500
ZAMFIR DIANA 2502
ZAMFIR NICOLETA-MIHAELA 2504
ZAMFIRACHE CATALINA-GINA 2506
ZANFIRA PUSCAS 2508
ZABAVA IONELA 2511
ZAPARTAN PETRONELA JENY 2513
ZEGHEANU IRINA 2515
ZEGREA LUIZA 2517
ZEGREA LUMINITA GABRIELA 2519
ZIMBRAN IOHANA 2521
ZINVELIU MARIA SIMONA 2523
ZISSULESCU ENACHE CRISTINA 2525
ZORILA ANCA ELENA 2527
ZORZON IRINA -GHEORGHITA 2529
ZVINCA LENUTA 2531
ZVINCA OANA 2533
ANDREI VIOLETA 2534
COJOCARU OLIMPIA 2536
OLTEANU STEFANIA 2538
NEAGOE SIMONICA SONIA 2539
PIRVULESCU LIDIA EMILIA 2541
GRIGORE MADALINA GABRIELA 2542



PRECESNIUC LOREDANA, NICHIFOREL ANCUTA 2543
DOBRE RODICA 2544
MOLDOVAN FELICIA 2546
DOBRINOIU MARIANA 2548
PREDA ANCUTA VOICHITA 2550
DRAGOMIR VALENTINA 2552
DRAGOESCU AMELIA DARIANA 2554
IORDACHE CRISTINA IONELA 2555
IAMBOR ANDREA KAROLA 2557
BATRINU MARICELA 2559
MARINESCU ALIN VIRGIL 2561
MOT TEODOSIA ANDA 2563
LAZAR MARIANA MIHAELA 2565
IRIMIE NICOLETA 2566
PAVEL DANIEL 2567
POHRIB GAVRILESCU ANA 2569
AVASILOAEI ADINA MIRELA 2571
TEODOR CRISTINA 2573
ARDELEAN NINA ANAMARIA 2574
CIRLEJAN ANICA 2575
CRIHAN IRINA MIHAELA 2577
LEONTE CARMINA 2579
POP DOBRA ZAMFIRA IULIA 2581
DINCA MARIA CRISTINA 2583
CROITORU ELENA ADRIANA 2585
BALASA ELENA DIANA 2586
SPIREA DANIELA 2587
TIRGOVET AMALIA MONICA 2588
TUTUNARU OANA IULIA 2590
GABOR LAURA 2592


	Carte v 2.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29




